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استمرار الحراك الثوري في داريا 
رغم الحملة األمنية المشددة
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السيناريو المكرر !

الليرة السورية
الثورة، القرار االقتصادي والمستقبل

800 شهيد وأكثر من 1000 جريح خالل أسبوع الفيتو الروسي-الصيني 
في أشرس حملة يشنها النظام على المدن السورية الثائرة، ومجلس دول التعاون 
الخليجي ودول أوروبية أخرى تستدعي سفراءها في سوريا وتطرد سفراء النظام
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حدادًا على أرواح شهداء مجزرة داريا

ضراب الكرامة ال يزال مستمرًا

في اقتحامها األخير لمدينة داريا 

قوات األمن تستخدم رشاشات الشيلكا ألول مرة
وآثار التخريب تطال البيوت أثناء اإلقتحام 

التجارية  والفعاليات  المحالت  غالبية  زالت  ما 
في داريا مغلقة حدادًا على أرواح شهداء مجزرة 
داريا التي ارتكبت الجمعة والسبت واألحد من 
جميل  ميليشيات  برصاص  الفائت  األسبوع 
إضراب  في  مشاركتهم  أعلنوا  حيث  حسن، 

الكرامة حدادًا على شهداء المجزرة.
الذين  المدارس  طالب  إضراب  أيضًا  ويستمر 
من  الخميس  يوم  مظاهراتهم  آخر  خرجوا 
األسبوع ما قبل الماضي والتي كانت مظاهرة 

حاشدة جاءت في يوم شهد مظاهرات عديدة 
لثوار داريا.

مطبقًا  سكونًا  يوم  كل  مساء  المدينة  وتشهد 
موكب  مرور  سوى  يشوبه  ال  المدينة  يغطي 

ميليشيات األمن في بعض شوارع المدينة.
ويقول ناشطون أن اإلضراب في حال استمراه 
يشكل ضغطًا إضافيًا مع الضغوط األخرى في 

الثورة على النظام سيسرع من سقوطه.

داريا  شوارع  في  تجوالك  أثناء  النظر  يلفتك 
الكتابات والشعارات التي تمأل الجدران والتي 

لم تترك جدارًا إالاّ وزينته، 
مسحها  األمن  ميليشيات  تستطع  لم  حيث 
الكلمات  بعض  بمسح  فاكتفت  كاملة 
واستبدالها بأخرى وإبقاء الجملة األصلية التي 

سطرها الرجل البخاخ.
الضباط  »نطالب  كانت  العبارات  إحدى 
النظام«  إجرام  ضد  معنا  بالوقوف  الشرفاء 

النظام«  »إجرام  باستبدال  األمن  عناصر  فقام 
بالوقوف معنا ضد »حلف النيتو« !. 

لم تعد حمالت الرجل البخاخ في داريا تقتصر 
على الكتابة لياًل بعيدًا عن أعين عناصر األمن، 
وإنما أصبحت حمالته مستمرة لياًل نهارًا وكلما 

سنحت له الفرصة، 
المتظاهرين  متقدمًا  تراه  مظاهرة  كل  ففي 
يرسم  التي  بخاخته  وبيده  عنهم  متأخرًا  أو 
بشار  تدعو  وعبارات  الحرية  لوحات  بها 

قاتل  و »يسقط  »إرحل«  مثل  للرحيل،  األسد 
األطفال«.

بيضاء  الجدران  يشاهدوا  أن  الناس  يحب 
ونظيفة بشكل عام ولكن هواهم وحبهم تبدل 
اليوم بحيث أنهم أصبحوا عندما يرون الجدران 
ممتلئة بعبارات الحرية والثورة فإنهم يقولون 

لك بأن الثورة مستمرة واألزمة بخير !!

الماضي  األسبوع  أيام  خالل  داريا  شهدت 
أيام،  أمنية كبيرة استمرت لعدة  األولى حملة 
ميليشيات  من  كبيرة  قوات  اقتحمتها  حيث 
ترافقها  الجوية(  )المخابرات  حسن  جميل 
مصفحة،  وسيارات  عسكرية  ومدرعات  آليات 

برفقة عدد كبير من عناصر الجيش.
األولى  للمرة  األمنية  الحشود  واستخدمت 
مما  المدينة  قصف  في  الشيلكا  رشاشات 
طال بيوت األهالي وكثير من المحال التجارية 

األنبية  المياه فوق  الكثير من خزانات  وضرب 
ولم  للمحالت,  البلورية  والواجهات  السكنية 
اسُتهِدفت  حيث  الجوامع  مآذن  حتى  تسلم 
مأذنة جامع البشير بقذائف الشيلكا أدى إلى 

فتح عدة ثقوب فيها. 
استمرت الحملة لمدة أربعة أيام سقط خاللها 
أكثر من خمسة وعشرين شهيدًا وأكثر من مئة 

وخمسين جريحًا.

قافلة شهداء المجزرة
ترتفع إلى 25 شهيد
و45 منذ بداية الثورة

ارتفعت قائمة شهداء المجزرة التي ارتكبتها 
األخير  األسبوع  في  حسن  جميل  ميليشيات 
في داريا إلى 25 شهيد ليرتفع عدد شهداء 

داريا منذ بداية الثورة إلى 45 شهيد وهم: 
1- الشهيد عمار فارس محمود 2011-4-22

2- الشهيد وليد خوالني  2011-4-22
3- الشهيد المعتز بالله الشعار 2011-4-22

4- الشهيد أحمد العزب 2011-5-20
5- الشهيد أيمن خوالني 2011-5-31

6- الشهيد زاهر أحمد المبيض  2011-6-2
7- الشهيد العسكري وسام بالقسي  2011-7-25
8- الشهيد العسكري سامي قط اللبن  2011-8-12
9- الشهيد العسكري سمير شمايط  2011-8-13

10- الشهيد محمود وهبه  2011-8-14
11- الشهيد غياث مطر  2011-9-10

12- الشهيد أحمد عيروط  2011-9-10
13- الشهيد طالب السمرة 24 -2011-10

14- الشهيد أحمد عبد الستار خوالني  2011-11-18
15- الشهيد اسامة شيخ يوسف 2011-11-15

16- الشهيد رضوان الخلد
17- الشهيد العسكري مهند ابو بكر

18- الشهيد تيسير حبيب 2012-1-1
19- الشهيد حسين الحالق 2012-1-2

20- الشهيد عز الدين التون 2012-2-3
21- الشهيد صياح الكوز  2012-2-3

22- الشهيد محمد حسن الدباس 2012-2-3
23- الشهيد محمد بالل األحمر 2012-2-3
24- الشهيد عبد الرحمن فالحة 2012-2-3
25- الشهيد محمد منير العبد الله 2012-2-3

26- الشهيد مؤمن قريطم 2012-2-4
27- الشهيد يمان االحمر 2012-2-4

28- الشهيد احمد المشش 2012-2-4
29- الشهيد حمزة المشش 2012-2-4

30- الشهيد محمد زاهر شعبان 2012-2-4
31- الشهيد باسم كساح 2012-2-4

32- الشهيد ماجد شحادة 2012-2-4
33- الشهيد مصطفى وليد النجار 2012-2-4

34- الشهيد احمد الديراني 2012-2-4
35- الشهيد عالء علي الدلعين 2012-2-4

36- الشهيد محمود الصافي 2012-2-4
37- الشهيد محمد جديان 2012-2-4

38- الشهيد ماجد خالد غنوم 2012-2-4
39- الشهيد: محمد سعيد السيد 2012-2-4

40- الشهيد: منير غمرة2012-2-5
41- الشهيدة الحاجة سمية دقو 2012-2-5

42- الشهيد بالل شما 2012-2-5
43- الشهيد غياث محمد وليد الحو 2012-2-5 

44- الشهيد بالل الغبرة 2012-2-5
45- الشهيد وسيم عماد قفاعة  2012-2-6 
هذه القائمة تضم أسماء الشهداء المؤكدين 
شهداء  ارتقاع  عن  أنباء  هناك  اليوم.  حتى 

األخيرة  األيام  في  آخرين 
االجتياح  نتيجة 

ولم  لداريا  المتكرر 
بعد  التأكد  يتسناّ 

من بقية األسماء. 
لشهداء  الرحمة 

وسوريا  داريا 
جميعًا

حمالت الرجل البخاخ تزين الجدران بكتابات الحرية

حشد أمني كبير في جمعة 
»روسيا تقتل أطفالنا«

خرجت بعد صالة الجمعة والتي أطلق عليها 
الناشطون اسم »روسيا تقتل أطفالنا« ثالث 
والمدن  والزبداني  لحمص  نصرة  مظاهرات 
المحاصرة ونادت بإسقاط النظام، بالرغم من 

اإلنتشار األمني الكثيف في المدينة.
داٍم  أسبوع  بعد  المظاهرات  هذه  وتأتي 
شهدته المدينة أسفر عن سقوط 25 شهيدًا 
جريحًا  وعشرين  مئة  من  وأكثر  األقل  على 
أثناء اقتحام ميليشيات جميل حسن للمدينة 
عسكرية،  ومدرعات  وآليات  بالجيش  مدعمة 
اعتقل على إثرها العشرات من خيرة شباب 

داريا ورجالها.
الناس  بشتم  كعادتهم  األمن  عناصر  وقام 
صالة  من  خروجهم  وبعد  المساجد  أمام 
للتجمع حيث  الجمعة ولم يتركوا لهم مجااًل 
كانوا ينهرونهم ويطلبون منهم عدم التوقف 

قائلين لهم: »يال كل واحد على شغلو«. 
بعض  في  أمنية  حواجز  عدة  ووضعت  كما 
بعض  وقرب  والمتطرفة  الرئيسية  الشوارع 
في  عمير،  بن  مصعب  جامع  مثل  المساجد 

محاولة العتقال الناشطين.

الشهيد محمد حسن الدباس
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عشرات المعتقلين
خالل أيام اإلقتحام

العشرات  حسن  جميل  ميليشيات  اعتقلت 
المدينة،  اقتحام  أثناء  داريا  شباب  من 
األمنية  الحواجز  من  العديد  نشرت  حيث 
إلى  إضافة  الناشطين  بعض  اعتقلت  التي 
االعتقاالت العشوائية التي طالت الكثيرين.

إلى  وردت  التي  المعتقلين  أسماء  ومن 
يوم  اإلنترنت  على  داريا  معتقلو  مجموعة 

اإلثنين 6 شباط 2012 : 
عالء عدنان الحمدوني، زاهر الحمدوني، مهند 
الهوا،  أبو  هيثم  الهوا،  أبو  محمد  الهوا،  أبو 
أخ هيثم أبو الهوا، بشير جمال الدين، حامد 
أحمد  أبو  المغربي،  ابراهيم  محمد  البسرك، 
محمد  وسيم  زردة،  أحمد  عامًا(،   65( مصلح 

العبار )16 عامًا(
أما معتقلي السبت واألحد 4 و 5شباط فهم: 
وابنه  وائل  ابو  خوالني  مهدي  مظهر 
سليمان  خوالني،  مظهر  خلدون  المحامي 
من  اخر  شخص  عامر،  ابو  خوالني  مهدي 
بيت خوالني )لم نتأكد من اسمه وذلك بعد 
عليهم  باالعتداء  وقيامهم  بيوتهم  مداهمة 
وسرقة سياراتهم(، عمر شفيق خشروم، مازن 
أبو  وليد قدرة، محمود سليمان كساح، مظهر 
سعيد لطيفة 45 سنة )علمًا انه اعتقل 22-
7-2011 واطلق سراحه في 2011-10-5(، 
و  علي  أبو  شعيب  خالد  جنح،  ديب  جهاد 
ابنه أحمد شعيب )وذلك بعد توقفيهم في 
الشارع واعتقالهم مع سرقة سيارتهم(، حازم 

ضد  عنيفة  حربًا  األسدية  العصابات  تشن 
أنواع  كافة  فيها  استخدمت  الثائرة  المدن 
استخدامها  يتم  لم  التي  والصواريخ  األسلحة 
من قبل خصيصًا على مدينة حمص وذلك منذ 
يوم الجمعة الفائت مستهدفة أحياء بابا عمرو 
الخصوص  وجه  على  واإلنشاءات  والخالدية 
حصيلة  في  الهجمات  تلك  خلفت  حيث 
طفل   100 بينهم  شهيد   800 قرابة  نهائية 

في مدينة حمص وحدها. 
األسدي  الجيش  قام  عمر،  بابا  حي  ففي 
البيوت  وتدمير  المدنيين  بيوت  باستهداف 
عائالت  قتلت  حيث  ساكنيها  رؤوس  فوق 
األنقاض  تحت  من  انتشالها  وتم  بالكامل 

جثثًا مقطعة. 

هذا  عند  العصابات  تلك  وحشية  تتوقف  لم 
المشافي  كافة  باستهداف  قامت  بل  الحد، 
الذين  األطباء  واعتقال  وقصفها  الميدانية 
يعملون فيها على مساعدة الجرحى ومصادرة 
رغم  الطبية  والمعدات  واألدوات  األدوية 
حمص  في  الوضع  بذلك  محولة  بساطتها 
إمدادات  وال  دواء  ال  حيث  مأساوي  وضع  إلى 
المناشدات  كل  رغم  إنسانية  مساعدات  وال 

اإلنسانية التي أطلقها األهالي واألطباء. 
عنيف  قصف  مع  الهجمات  هذه  وتزامنت 
وقصف  واقتحام  بالدبابات  الزبداني  لمدينة 
حيث  دمشق  ريف  في  مضايا  لمدينة  عنيف 
 2012/2/10 الجمعة  يوم  شهداء  عدد  وصل 

إلى 67 شهيد معظمهم في مدينة حمص.
معظم  في  حاشدة  مظاهرات  وخرجت  هذا 
المدن السورية نصرة للمدن المحاصرة ونصرة 
لمدينة حمص المنكوبة رافقها إطالق رصاص 

كثيف وقمع شديد من عصابات األمن، 
ففي مدينة دمشق، خرجت مظاهرة في منطقة 
المزة بساتين قوبلت برصاص كثيف من قوات 

وقوع  إلى  أدى  األمن 
40 جريح في صفوف 

المتظاهرين. 
كما قامت قوات األمن 
 20 باعتقال  األسدية 
بلي  مطار  من  ضابطًا 
في  طيارين  بينهم 
حملة لتضييق الخناق 
على الضباط ومنعهم 
آلة  عن  االنشقاق  من 

الحرب األسدية.
استيقظ  وقد  هذا 
يوم  السوريون 
وقع  على  الجمعة 

وحفظ  العسكري  األمن  مقر  هزا  انفجارين  خبر 
النظام في حلب، وكعادة التفجيرات السابقة 
في سوريا، »مجهولة الهوية«، حصل االنفجار 
 25 موقعًا  صباحًا  والنصف  التاسعة  الساعة 

قتياَل دون معرفة المسبب!!

ردود األفعال بين المتوقع والمأمول
لعل خبر سحب السفراء من سوريا وطرد السفراء 
األبرز  الحدث  كان  الدول  بعض  من  السوريين 
مع  تزامنًا  صدر  قرار  وهو  الفائت،  األسبوع 
صدور الفيتو الروسي-الصيني في مجلس األمن 
النظام في كل  يرتكبها  التي  المجازر  واستمرار 

من حمص وريف دمشق طيلة األسبوع الفائت.
حيث طلبت دول مجلس التعاون الخليجي من 
بشكل  أراضيها  مغادرة  السوري  النظام  سفراء 
تعد  فلم  سوريا،  من  سفرائها  وسحب  فوري، 
هناك حاجة لبقائهم مع رفض النظام السوري 
دماء  وحقن  سلميًا  األزمة  لحل  الجهود  جميع 

الشعب السوري. 
وتزامن هذا القرار مع دعوة دول مجلس التعاون 
السورية  األراضي  مغادرة  مواطنيها  الخليجي 

على الفور بسبب األوضاع األمنية. 
اجتماع لوزراء خارجية الدول الخليجية، 

تعزيزًا للقرار
تسليط  إلى  القرار  هذا  يؤدي  أن  المتوقع  ومن 
خاصة  السوري  النظام  على  الضغط  من  مزيد 
مع استمراره في التصلب برأيه وانتهاكه كافة 
بارتكاب  وقيامه  واإلنسانية  الدولية  األعراف 
المزيد من المجازر ضد المدنيين العزاّل وخاصة 
في حمص وريف دمشق وإتباعه خطة األرض 

الحكم  بقائه في سدة  المحروقة على حساب 
للمرة  استخدامها  يتم  صواريخ  مستخدمًا 
يستخدمها  أن  بدل  األعزل  شعبه  ضد  األولى 
العدو  من  واستردادها  أرضه  عن  الدفاع  في 
اإلسرائيلي الذي لم يوجه ضده رصاصة واحدة 

منذ حرب تشرين وحتى تاريخه.  
الخليج عقد اجتماع لوزراء خارجية  وتزمع دول 
الدول الخليجية يوم السبت سيتم خالله اتخاذ 
قرارات قاسية ضد النظام، حيث ستعزز موقفها 
من النظام السوري بالتزامن مع سحب عدة دول 
الدول  تلك  وتشمل  لسفرائها  أيضًا  أجنبية 
وإسبانيا  ألمانيا  الحصر  ال  المثال  سبيل  على 
الضغط  لزيادة  األبرز  تعد  بادرة  في  وإيطاليا 
على النظام السوري وزيادة عزلته الدولية حتى 
ويتوقف  الوحشية  النظام  ممارسات  تتوقف 
يزيد  ما  منذ  النازف  السوري  الدم  شالل  معها 

عن 11 عشرًا. 

أعلنت وزارة الصحة السورية مقتل 25 شخصًا 
إنفجاري  في  بجروح  آخرين   175 وإصابة 
صباح  وقعا  الذين  المفخختين  السيارتين 
الجمعة 10شباط 2012في مدينة حلب ثاني 

أكبر المدن بالبالد!!!
السابقين  التفجيرين  غرار  وعلى  وكالعادة 
من  السادس  في  دمشق  في  حدثا  اللذان 
كانون الثاني، والثالث والعشرون كانون االول. 
وجهت السلطات السورية أصابع اإلتهام إلى 

السوري  التلفزيون  سارع  وكالعادة  اإلرهابيين، 
فجر  قد  اإلرهابي  أن  وذكر  الجريمة  مسرح  إلى 
بعد  على  بالمتفجرات  المليئة  بسيارته  نفسه 
وأن  النظام،  حفظ  قوات  مركز  من  متر  مئة 
بالقرب  أنفجرت  المفخخة  قد  السيارة األخرى 
المرة لم  من مركز األمن العسكري. ولكن هذه  
وسندويش  الخضرة  »أكياس  المذيع  يحمل 
الميدان..  تفجير  في  حدث  كما  الفالفل« 
جثث  أشالء  بحمل  ذلك  عن  استعاض  بل 
بشاعة  إلى  مشيرا  الضحايا.  شعر  وفروات 
إلى  الرسمي  السيناريو  أوضح  حيث  المنظر.. 
أن الضحايا أغلبهم من العائالت التي خرجت 
للمبنى  المجاورة  الحديقة  في  اإلفطار  لتناول 
عطلة.. يوم  في  جميل  طقس  من  مستفيدين 

بينما كان األطفال يلعبون!!
وسارعت الهيئة العامة في الثورة السورية في 
بيان صدر عن مكتبها إلى إتهام النظام السوري 
بإفتعال التفجيرات في حلب وفي يوم جمعة 
»اإلنفجار  أن  الهيئة  أضافت  وأيضا  تحديدًا، 
األول وقع في حي حلب الجديدة وقاموا بنفس 
المسرحية بإطالق الرصاص الحي بعد التفجير 
حتى يظهروا أن هناك إشتباكات« وأوضحت 
أن االنفجارات التالية وقعت في حي الصاخور 

وأيضا نفس المسرحية السوداء إطالق رصاص 
وإغالق للطرقات بشكل سريع ومباشر !!.

وقد نفى الجيش السوري الحر ما نشرته وكاالت 
األمن  مقرات  بتفجيرات  ضلوعه  حول  األنباء 
وسائل  بجميع  الحر  الجيش  وأهاب  حلب.  في 
فيما  الحذر  وتوخى  الدقة  بتحرى  االعالم 
ينشرونه من معلومات يسربها النظام األسدى 
انتسابهم  يدعون  والذين  عمالئه  خالل  من 
إال  هدف  له  ليس  الذى  الحر  السورى  للجيش 

حماية المدنيين من قمع النظام.
الجيش  قائد  األسعد  رياض  العقيد  وقال 
هجومًا  نتبنى  نحن  الجزيرة  على  الحر  السورى 
في الصباح الباكر على مقر األمن العسكري في 
حلب ألنه مقر تجمع الشبيحة لقمع المظاهرات 
عناصر  مع  باالشتباك  قمنا  فقد  حلب  في 
النظام  انسحابنا قام  انسحبنا، وبعد  األمن ثم 
للتغطية على  التفجير في مقر األمن  بافتعال 

العملية التي قمنا بها وإللصاق التهمة بنا .
بمثابة  التفجيرات  ان  االسعد  وأضاف 
في  يشاركوا  لئال  حلب  مدينة  ألهالي  تحذير 
المظاهرات والحراك الثوري الشعبي في سورية 
مدينة  ألهالي  دعمهم  إبداء  من  ولمنعهم 

حمص.

حازم تيسير مطر

بشير جمال الدين

مدين معتوق

ملخص أحداث الثورة في أسبوع

سحب السفراء من سوريا
وطرد السفراء السوريين

من بعض الدول 

تفجيري حلب ..
السيناريو المكرر !!
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الناشطين، وهو من مواليد  وائل هو أحد شباب داريا 
بعد  وذلك   2011 25حزيران  في  اعتقل  1986م، 
أكثر من مداهمة لبيته من قبل ميليشيات جميل حسن 
الذين  داريا  معتقلي  من  وهو  الجوية(،  )المخابرات 
مضى على اعتقالهم أكثر من ثمانية أشهر بالرغم من 

مراسيم العفو المزعومة!
كلية  في  الرابعة  السنة  في  طالب  عبدو(  )أبو  وائل 

العلوم،
يذكر أنه يعاني من كريزة رمل.

شوهد وائل من قبل بعض المفرج عنهم من معتقلي 
آخرها  الجوية  للمخابرات  معتقل  من  أكثر  في  داريا 

كان في آمرية الطيران. 

أسامة أحد شباب داريا الفاعلين والناشطين في 
ثورة الكرامة، من مواليد داريا 1985م اعتقل في 
الجوية  المخابرات  قبل  من   2011 25حزيران 
عندما كان برفقة صديقه وائل الون في المنزل، 

وهو كصديقه من معتقلي داريا القدامى.
أسامة طالب في السنة الرابعة في كلية الحقوق، 
هذه  خالل  ألسامة  الثاني  هو  االعتقال  وهذا 
في  التعهد  تصريح  على  موقع  أنه  علمًا  الثورة، 

الجوية.
يذكر أن أسامة يعاني من مرض في الكليتين، 

داريا في  قبل بعص معتقلي  أسامة من  شوهد 
المخابرات الجوية - آمرية الطيران. 

أسامة ابراهيم معترماويوائل عبد العزيز الون

ضع في يدي القيد ألهب أضلعي
بالسوط، ضع عنقي على السكيِن   

لن تستطيع حصار فكري ساعـــة 
أو نــزع ايمانــي و نــور يقينــي   

فالنور في قلبي وقلبي في يـدي
ربـي، وربـي نـاصـري و معينــي  

لم أكن أعلم أن هذه الكلمات ستصبح وردي الوحيد.. هناك.. هناك 
يدي سطوة  بين  و  السجون..  ظلمات  وفي  المعتقل..  غياهب  في 

السجان وجبروت المحقق..
هناك في األقبية األمنية حيث تذوب وتتالشى أجمل ما زرع في 
قلب اإلنسان من الرأفة والرحمة.. كدت أنسى أناّ هذا الضابط ُجِبل 

بالماء والطين كما ُجبلت أنا وكل البشر ..!!
حين يحل الظالم.. يبدأ القلب بالخفقان وتزداد دقاته كلما ازداد ألم 
ب تزداد كلما ازدادت صرخاته وتعالت أصواته لتزلزل جدران  الُمَعذَّ
الظلم ولتشبع رغبة سجانه في معرفة مدى قوته وجبروته.. تلك 
الرغبة الحمقاء اللعينة.. أي حقد وأي قسوة صيرت من هذا المحقق 
وحشًا ال يعرف الرحمة.. وحشًا يحشد كل ما أوتي من قوة  ليشبع 

مسجونه ضربًا وتعذيبًا..
انتابني سؤال؟ كيف  الصرخات..  اللحظات ومع تعالي  في تلك 
سحبت الرحمة من قلب هذا السجان؟! وألجل ماذا يتوحش بهذا 

الشكل؟! 
حملة  تبدأ  مساءًا  التاسعة  الساعة  تقترب  وحين  يوم  كل  في 
التعذيب.. و يبدأ هذا المحقق عمله الذي يتقاضى أجره ظنًا منه أنه 

يخدم وطنه.. ظنًا منه أنه بتعذيب أخيه اإلنسان سيغدو صالحًا..
على  ساعات  خمس  يوميًا  قوته  استنفاذ  في  يستمر  الكائن  هذا 

أقل تقدير في التعذيب.. يلهث حتى يدرك جوابًا يرضي غلوه .. 
ياله من أحمق..! أيظن أنها شجاعة ونباهة أن ينطق مسجونه ما 

يريد تحت جلد السوط .. 
صرخات وآالم المعذب كادت تقتلني.. كادت تملؤني حقدًا على 
ظالمه وسجانه.. كادت تحرق في نفسي وقلبي كل ما هو جميل 
براثن سجانه.. ألوقف تلك  المظلوم من  بشرير عمله.. ألنقذ ذاك 

الصرخات واآلالم .. 
مع هذه اآلالم يبدو ذلك العفن الذي تذكرني بها رائحة البطانيات 
كلما حاولت أن أضم األرض لتدفئني بحنانها وعطفها أكثر ألفة 
وأكثر تقباًل لتلك الرائحة وأهون عليَّ من أن أسمع صرخات األلم .. 
من  تقباًل  أكثر  المكان  مألت  التي  الرطوبة  تبدو  اآلالم  تلك  مع 

ب .. صرخات الُمَعذَّ
مفاصل عظامي  تغلغل في  الذي  البرد  يغدو  الصرخات  تلك  مع 
آه على تلك األصوات كم هي مؤلمة لسامعها ..  آ آ آ شيئًا منسيا .. آ
الشوفاج  يظهر  اللعينة..  الزنزانة  تلك  في  حريتي  قيدت  حيث 
تأملتها  كلما  بالدفء  تشعرني  كانت  التي  العشرين  بصفائحه 
من أوله حتى أصل بنظراتي إلى األنبوب الواصل بحديدة صغيرة 
مفصولة عن الجزء اآلخر من األنبوب الذي يصله بباقي الشوفاجات 
في الزنازين األخرى سرعان ما تعود إليَّ الرجفة حين أدرك حقيقة 

هذا الشوفاج المتقطع األوصال ..!!
هذا الشوفاج حيرني وجوده في الزنزانة بهذه الحال .. ال فائدة 
منه سوى بعض النظرات الدافئة التي منحني إياها بضع لحظات 

!! ..
معرفة  على  يساعدك  وحيد  شيء  المعتقل  ظلمات  في  هناك 

الوقت ما سمي  بـ »وجبات الطعام« .. !!
وإني ال أنكر أنني كنت محظوظة في بعض لحظات الهدوء حيث 
كنت أحظى بسماع صوت اآلذان في هذا العالم المعزول.. يبدو أنه 

كان هناك مسجد قريب .. !
األوقات  باألمان.. في بعض  أشعرني  الذي  وحده  اآلذان..  صوت 
سطوة  من  ينجيني  أن  الله  مناجية  يداي  لترتفع  أنتظره  كنت 
السجان.. هذا الوقت يشعرني بالراحة والطمأنينة..  كنت أشعر بها 
المعتقل  إلى كل مظلوم في هذا  الله  رسالة.. رسالة طمأنينة من 

اللعين ..

يوم  في المعتقل أو يزيد .. 28ساعة احتجاز .. قسمًا ظننتها دهرًا 
.. هناك تبدو الحياة بال وقت أو الوقت بال حياة.. هناك حيث ال 
طعم للحياة بعيدًا عن األهل واألحباب.. بعيدُا عن أغلى األصدقاء 

ال حياة ولو كانت جنة.. فكيف هنا في هذه النار.. !!
حريتي هي أغلى ما أملك.. سأسعى ألحافظ عليها وأمنع أي احد 

أن يحتجزها.. هو قسم لن أفديه بشيء.. ! 

هناك.. 
حيث احتجزت حريتي

بدنا المعتقلين..

بدنا المعتقلين 
في  يعيش  شخصًا  بأن  أشك  العبارة....  هذه 

مدينة داريا لم يسمعها ! 
حرائر داريا يرددن هذه العبارة في كل مكان منذ 
اندالع الثورة،  في المظاهرات..في اإلعتصامات.. 

حتى في النوم أصبحن يرددن )بدنا المعتقلين(
لم ولن نيأس يومًا من المطالبة بهم وسنظل نردد 
بأعلى صوتنا )بدنا المعتقلين..  بدنا المعتقلين(

حتى نراهم بيننا سالمين.
معتقلينا أنتم شموع سوريا... لن ننساكم 
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ويرتقي شهيد آخر..

يمان األحمر
أحضان  في  وتربى  يمان  ترعرع 
ورسم صورًا  حلم  السليب،  وطنه 
بروحه  سيضحي  الذي  لوطنه 
عشق  الطاغية،  من  تحرره  لينال 
خرج  ثم  بلده،  وتراب  أرضه 
ليضحي بكل ما آتاه الله من طاقة.

أن  قبل  يومًا  يخرج  لم   
بالرضا،  أمه  تكلله 
رضاها  اعتبر  إذ 
الله  ورضا 
الوطن  وسالمة 

أهم أولوياته... 
ترك عمله ليلتحق بالثورة، لطالما كان حديثه وشغله الشاغل مع أهله هو 

الشهادة، لم يكن لتفوته مظاهرة أو تشيع أو أي عمل يخدم الثورة.
استيقظ صبيحة يوم الجمعة 3 شباط 2012 م، وفي ذلك اليوم سمع خبر 
يردد كلمات  األحمر، ومن لحظتها وهو  وابن عائلته محمد بالل  صديقه 
أغنية الثورة »محمد رحل عني شهيد بالجنة... ما بنسى ضحكاتك... ما 
بنسى أيامك.. ما بنسى كلماتك.. ما بنسى أحالمك...طيرت أحالمي معك 

ورميتها أوجاع.. بحبك أنا وعم أسمعك دخلك عمري ارجع...«
لم ينم ليلتها، وهو يردد كلمات هذه األنشودة ويحلم بالشهادة.

وفي اليوم التالي طلب الرضا من أمه وقباّل يديها ثم طلب من والده أن 
يرضى عليه ألنه يريد أن يخرج برضاهم.

خرج يومها وأصدقاؤه وإخوته ليشاركوا في التشييع، وبعد هجوم األمن 
حمله  شهيدًا،  يجده  به  فإذا  ليحمله،  يمان  ركض  الشباب  أحد  وإصابة 
وهو ينادي »الله أكبر.. الله أكبر« ويصرخ ويطلب من الشباب التكبير، وأن 
ر، فإذا برصاصة غادر أودت به  يذهب أحدهم لينادي في المساجد ويكباّ

شهيدًا... دفن يمان قبل الشهيد الذي كان يحمله...! 
بعضهما،  عانقا  إذ  بينهما،  دار  لي حديثًا  وروى  يومها  الشباب  أحد  رآه 
الصديق من قبل، هنأه يمان  لم يشهدها ذاك  وسلاّم عليه يمان بحرارة 

بسالمته وخروجه من المعتقل بعد 6 أشهر.
ويقول ذاك الصديق: لم أرَ يمان هكذا من قبل، كان الحماس يتطاير من 
عينيه، وعندما يركض كأنه يطير ال يمشي وال تلمح قدميه على األرض، ثم 
ًا ولكنه أكبر مني قدرًا إذ نال الشهادة فهنيئًا  يقول: يمان أصغر مني سناّ

له ما نال.
توزع  بأن  التي طلبها  تنفذ وصيته  إالاّ  ه شهيدًا فتأبى  أماّ إلى  ليزاّف  ثم 

م لمن يأتي لعزاء أهله. كاكر بعد استشهاده، وتقدَّ الساّ
ُترفع صورته على  وتقول أمه: كان يحلم بأن يكون له تشييع كبير، وأن 
أيادي المشيعين مع جثمانه، لكن شاء المولى أن يكون تشييعه صامتًا، وأن 
يكون المشيعيون هم المالئكة، ولكن روحه التي سمت هي التي ستتكلم، 

وستنطق بالحرية، وستحثنا على السير قدمًا على طريق الشهادة.
أشجاني،  قد حركت  اسمك  بها هي حروف  فإذا  حروفي  لملمت شتات 

فأردت أن أرسلها رسالة لك ولكل األحرار، علك تقبلها مني:
ياء: ياسمين بلدي سيزهر، بعد أن ارتوى بدمك ودم أصدقائك الشهداء.
ميم: مولد الحرية قريب، والنصر قادم، بدأتم الدرب أنتم وسنكمله نحن.
ألف: أصوات رفاقك طالب وأسامة وغياث، تيسير وحسين وعمار، وليد 
وسامي ووسام، بالل ومحمد وأحمد ووووو، قد وصلت إلى أذنيك فألهمتك 

الصبر والحماس، وستلهمنا نحن السلوان والثبات لالستمرار.
اك، ألنك كنت  ن وجهك، فلم تغادر االبتسامة محياّ نون: نور الحقيقة زياّ

بنعيم  سيكرمك  الله  أن  يقين  بالنصر على  وسيكرمنا  الجنة، 
من بعدك.

كان  هكذا  يمان... 
سنكمل  وهكذا  اسمك.. 
من بعدك بيمن وخير.. 
لننال حريتنا أو لنصبح 
دارك  في  رفقاءك 

الجديدة..

من بين قضبان األلم 

اريخ.. بدأْت بخربشة أطفال...وستنتهي برسم التاّ

تبرعَم األطفاُل وشبُّوا.. أَتوا من خلف قضبان األلم شامخي 
الجموع كفروع زيتون  الُخطى... أطفاٌل بين  الرَّأس واثقياّ 
أمطرت،  إن  وال  ماء  السَّ أرعدت  إن  هُمهم  َما   .. أخضرْ 
شجاعتنا  َأنسيتم  بالكم!!  فما  عنَّا  َيطيُش  رصاصكم 
حين ملْئنا الجدران برُسوماتنا؟! كم أسقطْت منكم؟! اناّا 
معنى  تعلَّمنا  آباؤنا....  عليه  مات  رصيف  على  جاثمون 
تامر..  ليال..  حمزة..  ا   عنَّ رحلو  قد  أصدقاء  من  الحياة 
نا رصاصكم وال أصنامكم إن تعالت  زينب.. عال... فما همُّ
تعالت  ثورتها  بنار  فسوريا  ار..  النَّ علينا  وا  رُشُّ وتجبَّرت 
آخرة لكم من الله  ار فَنارُ  النَّ وا علينا  نت... رشُّ وبنورها تزيَّ

أضرمْت وتحضرْت ...

انتهت مهمتي... 
بانتظار حرية الوطن

حمل بعض النقود، بضعة أعداد من الجريدة خبأها تحت 
ثيابه وخرج

وصل أحد البيوت المطلوبة، صعد الدرج على عجل.. أدى 
األمانة، ثم انطلق من جديد

اجتاز الشوارع وفقًا للتعليمات التي أكدها له أصدقاؤه، 
ال  الشارع،  هذا  في  المرور،  ممنوع  قناص...  هنا  »يوجد 

يوجد شبيحة... المرور آمن.
اجتاز كل الطرق الزراعية الفرعية خشية أال يمر بالشوارع 

الرئيسية التي تعج بعناصر األمن المدججة بالسالح،
الوحيد  الطريق  ال محالة، فهو  اآلن  الشارع  يعبر  أن  عليه 
من  ثالثة  يجتمع  هناك  المطلوبة..  وجهته  إلى  المؤدي 
ببعض  تحلى  وقرأه،  إال  دعاًء  يترك  لم  األمن.  عناصر 
سريعٍة  بخطًى  بهم  آبه  غير  الطريق  اجتاز  الشجاعة، 
سريعة ودقات قلبه يكاد يسمعها رجال األمن الواقفين 

على قارعة الطريق... 
اجتاز الشارع اآلخر.. وصل إلى منزل آخر.. قرع الباب.. أدى 
واستلم..  آخر.. سلاّم  إلى مكان  انطلق  األخرى ثم  األمانة 

وكان الوجهة األخيرة.

طريق  في  سلكه  الذي  غير  طريقًا  مستخدمًا  أدراجه  عاد 
الذهاب عابرًا من حارة إلى أخرى وأوجس في قلبه خيفة 
إلى  الذين ينتقلون من مكان  الشبيحة  من وجود قطعان 

آخر كما السرطان يسري في جسد مريض..  
دخان أسود يلوح في األفق وأصوات رصاص تسمع بين 

الفينة واألخرى..
إلى  تفضي  أخرى  حارات  دخل  ثابتة  سريعة  بخطًى 
سطح  على  قناص  هناك  يكون  فقد  شديد  بحذر  منزله 
إحدى األبنية التي سيمر بقربها.. استعان بجهازه الجوال 
المكان،  هذا  على  تدل  ال  التحذير  إشارات  وبالفيسبوك، 
وجهه  تعلو  بأمان  منزله  إلى  ووصل  خطاه  تسارعت 
ابتسامة المنتصر..... انتهت مهمته.. بانتظار يوم جديد 

ومهمة جديدة.. حتى نيل الحرية.

أم الشهيد .. ارفعي راسك
شحٌة بالسواد... في تلَك الغرفة المظلمة...سيدة جليلة متَّ

وأنهكه   الجراح  أثقلته  قد  جسدًا  ذراعيها  بين  تحتضُن 
التعب...

من  متسع  هناك  أن  أظن  ال  ولكن  بالظمأ..  أشعر  أماه... 
الوقت لتحضري لي الماء فقد دنا أجلي... إبِق إلى جانبي 

أرجوكي..
التبكي.. أرجوك.. دموعك تؤلمني وتزيد من عذابي على 

فراقك..
وطني... نداء  لبيُت  تمنيت...  كما  شهيدًا  سأكون  أماه 
ودافعُت عن اخوتي... الحمد لله لم أمت ذلياًل خاضعًا...

فجأًة!! انقطَع الكالم... رجفٌة في جسده ثماّ سكْن....
تأمل  من  أنته  فلم  عيناك..  تغمض  ال  بني  أرجوك 

بريقهما...
على  آه  آ آ ة..  بقواّ يخفق  قلبها  وبدأ  دموعها  تساقطت 
زينة  يا  أكبر  الله  كبدي...  وفلذة  عمري  فرحة  يا  فراقك 
الشباب.. الُيبكيني شهادتك.. بل يبكيني ألم فراقك يا 

زهرة أملي..
تسلاّح  فقدت شهيدًا  فقد  روحي..  يا  بَك  فخورة  أنا  كم 

جيوَش  وواجه  بصوته 
األسد غضَب الله عليهم.

أبكيَك يا ولدي.. 
والرُّوح تبكيك...

 وياسميُن الشام يبكيك...
ترها  لم  عروٌس  وتبكيَك 

يا ولدي... 
على  أبكي  ألَّن  عاهدتك 
فراقَك.... ويَح ضعفي ما 

أغالك..

خرجْت  ألمًا...  ينفطرُ  وقلبها  بصعوبة..  دموعها  َمسحْت 
شهيد  لتشييع  محتشدة  الجموع  حيث  المنزل  عتبة  الى 
تها المتناثرة... وهتفْت بأعلى  الحرية... جمَّعت بقايا قوُّ
صوت »تكبير للشهيد«.... صاحْت الجموُع بصوت وصل 

َعنان السماء »الله أكبر الله أكبر«
في  والصمُت  صمتْت  رأَسها..  وقبَّل  الشباب  أحد  م  تقداّ
حرم الشهيد شهادة والدمع في حرم الشهيد شهادة ... 

ثمَّ بدؤوا بالُهتاف
»أماّ الشهيد ارفعي راسك... والله كلنا والدك« 
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اقتصاد اضراب الكرامة
إضراب الكرامة وسيلة يستخدمها الشعب السوري لشل أجهزة 
إلى  للوصول  عليه  الحصار  وزيادة  األسد...  نظام  لدى  اإلنتاج 
شل جهاز السلطة لديه مما سيؤدي بالتالي إلى سقوطه... لكن 
الشعب شحًا  على  اإلضراب سيوفر  مراحل  قدمًا خالل  المضي 
األسواق  لتوقف وتعطل عمل  انواعها نظرًا  الموارد بجميع  في 
واألعمال العامة، وبالتالي البد من نظام اقتصادي لتنظيم حياة 
فترة  خالل  وخدميًا  وماديًا  ماليًا  ودعمهم  اليومية  المواطنين 
اإلضراب... حيث تتحرك ضمنه األموال والموارد بشكل منفصل 
قدر اإلمكان عن النظام لتشكل الدورة االقتصادية من الشعب 
فقط.. دون دخول مؤسسات النظام ومصالحه كعنصر من تلك 
الدائرة، إلنعاش وزيادة قدرة الصمود إلكمال مراحل اإلضراب... 

وإضعاف قدرة النظام على الصمود ألدنى مستوياته.
يعتمد اقتصاد اضراب الكرامة على المفاهيم التالية:

1(جمعيات الشراء
2(المقايضة

3(الجمعيات الخدمية
4( الجمعيات المساندة

جمعيات الشراء
ماهيتها:

تدعو فكرة جمعيات الشراء المشترك إلى تنسيق وتوحيد جهود 
أهالي البناء الواحد أو الحي ليقوموا بإنشاء مخازن تحوي السلع 
أو  األولية  اإلسعاف  مواد  أو  الغذائية  األساسية  األولية  والمواد 
وتوزيعها  وتخزينها  وغيرها،  والوقود  الضرورية  التنظيف  مواد 

فيما بينهم..
تقوم جمعية الشراء بتجميع األموال من المشاركين في الجمعية، 
قبل  من  خارجيًا  عينيًا  أو  ماديًا  دعمًا  تتلقى  أن  تستطيع  كما 
عن  أو  التبرعات  طريق  عن  سواء  الحال،  ميسوري  أو  المغتربين 

طريق قروض من دون فائدة.
مبدأ  يضمن  الشراء  جمعيات  على  المنصب  المشترك  الجهد 
تغطية  على  ويساعد  المجتمع،  أبناء  بين  االجتماعي  التكافل 
كلاّ  ألن  المتدني  المادي  الدخل  ذات  العائالت  احتياجات 
بينما  المادية  مقدرته  حسب  سيدفع  الجمعية  في  مشارك 

يتم تقسيم المواد بحسب حاجة كل عائلة، كما أن مساعدات 
عن  ناهيك  المستفيدين،  من  أكبر  لشريحة  ستصل  المغتربين 
توفير الكثير من النفقات المترتبة على الشحن والتخزين وشراء 

المواد بسعر الجملة.
من الممكن أن تقسم خطة عمل جمعيات الشراء إلى عدة نقاط:

1- االحتياجات العينية : 
تتمثل بتأمين مستودع كبير أو عدة مستودعات صغيرة تتمثل 
لمواد  إضافًة  البناء،  أو  الحي  في  تتوزع  المنازل  في  بغرف 
مضادة للقوارض لضمان سالمة المواد الغذائية، وبالطبع يجب 
مراعاة وضع أكياس السكر أو الطحين أو األرز على قطع خشبية 

عازلة وعدم وضعها بشكل مباشر على األرض.
2- الموارد المادية:

وتتثمل بجمع االشتراكات من األهالي المشاركين في الجمعية، 
والبحث عن موارد دعم قد تأتي من المغتربين أو من مؤسسات 
أو جمعيات خيرية داخل سوريا أو خارجها، وفي سبيل تأمين 
أو  التنسيقيات  مع  التواصل  محاولة  من  البد  المادي  الدعم 

الشباب الناشطين والموثوقين من قبل أحد االهالي.
3- األعمال اإلدارية والموارد البشرية:

الغذائية  للسلة  مراجعة  إلجراء  بالتطوع  االهالي  أحد  يقوم 
الالزم  األخرى  والسلع  المواد  عن  معلومات  وجمع  المطروحة، 
األرخص  المصادر  عن  للبحث  إضافة  وكمياتها،  تأمينها 
العائالت  بأسماء  لوائح  وتسجيل  الجملة،  بسعر  المواد  لشراء 
المصادر  عن  والبحث  أفرادها،  وتعداد  الجمعية  في  المشاركة 
ودراسة  الخارج،  أو  الداخل  في  سواء  للجمعية  الداعمة  المالية 
المدة الزمنية التي ستغطي خاللها مخازن الجمعية احتياجات 

المشاركين. 
وتدوينها  الحسابات  على  باإلشراف  آخر  متطوع  يقوم  بينما 
أو توزيع  للجمعية،  واردة  أو تبرعات  سواء كانت عمليات شراء 

مواد للمشاركين بالجمعية.
مالحظات:

اإلضراب،  في  سابقًا  شاركت  التي  المحالت  من  الشراء  يتم   -
بهدف دعمها

- يتم الشراء من المصادر الغير داعمة لنظام األسد لضمان قطع 
الدعم عنه.

- تعمل كل تنسيقية على إعالن تشكيل جمعيات الشراء في منطقتها

المقايضة
حالة المقايضة:

أو  خدمة  كان  سواء  آخر  بشيء  شيء  مبادلة  مبدأ  على  تقوم 
سلعة على مستوى فرد أو عائلة دون وجود فاصل من أي نوع، 
يتيح  مما  التبادل  عملية  في  كوسيط  النقود  تدخل  دون  أي 

لمستخدمي المقايضة العديد من المميزات وهي:
تعمل  كبير  بشكل  األسعار  غالء  أو  النقود  توفر  عدم  عند   )1
المقايضة على سد االحتياجات من خالل إلغاء النقود كوسيلة 

لعملة التبادل
عند توافر كمية كبيرة من مادة ما لدى مجموعة من األشخاص 
مالك هذه  يتمكن  لن  األسعار  غالء  وعند  اإلضراب  فترة  خالل 
مع  مبادلتها  يمكن  بينما  بسهولة  تصريفها  من  البضاعة 
من  مجموعة  أو  لدى شخص  النقص  لسد  أخرى  وسلع  منتجات 

األشخاص.
األسد  نظام  القتصاد  المالية  الدورة  اعتراض  أو  إيقاف   )2

سيؤدي إلى تسريع انهيار األسد.
وتكمن أهمية عملية المقايضة من خالل بعض النقاط التي   -
والتكافل  التضامن  تعزز  لكنها  ظاهرها  في  سلبية  تبدو  قد 
عماد  يشكل  الذي  األمر  وهو  الممارسة  خالل  من  االجتماعي 
استقرار المجتمع في زمن اإلضراب على المدى الطويل، ومن تلك 
النقاط صعوبة إيجاد مقياس واحد للتبادل ليعوض عن النقود،

عدم توافق رغبات المتبادلين قد يشكل عقبة أخرى اال أن هذه 
النوع  من العالقات في نظام اقتصاد الكرامة يقوم في المقام 
المتضامنة على تيسير  األطراف  بين  اتفاق ضمني  األول على 
لضمان  المختلفة  األطراف  احتياجات  وسد  التبادل  عمليات 
المادية  المكاسب  التفكير في  بعيدا عن  المجتمع ككل  صمود 

وتحقيق األرباح المالية...
وأيضا صعوبة توافر وحدة قياس الدفع اآلجل لن يكون هناك 
وجود لها... لذلك سينتقل الشعب من فكرة المقايضة إلى فكرة 

المساعدة والمساندة فيما بينهم ولن يتم تسجيل الحسابات..
اإلضراب ال يخدم الثورة فحسب..اإلضراب يعيدنا الى انسانيتنا 

ومبادئنا
الشعب  ان  له  الثورة.... سنبرهن  استمرارية  يراهن على  النظام 

تعاضد مع بعضه وقادر على الصمود حتى النصر
 يتبع.........

كالجسد الواحد ...
من نتائج هذه الثورة المباركة وبعد مرور حوالي أحد عشر شهرًا عليها، أنها خلقت جوًا من التآلف والتعاون بين الشعب .. 

أصبح كٌل مناّا يساعد اآلخر ، يواسيه ويسانده ماديًا ومعنويًا ....
التعاون والتشارك أي على العمل الجماعي ألن العمل الجماعي  اإلضراب حالة روحية والعصيان االقتصادي يعتمد على 

يضمن تيسير الحياة اليومية بشكل أفضل وأسرع ويوسع دائرة الفائدة

طابعًا  تضفي  بلد  كل  في  الوطنية  العملة 
الدول  فتقوم  أراضيها  على  للدولة  سياديًا 
بها  منوطة  وظائف  عدة  لتؤدي  بإصدارها 
االقتصاد.  داخل  التبادل  عمليات  ولتسهل 
تقوم  دوليًا  قبواًل  العملة  هذه  تلقى  ولكي 
الذهب  من  احتياطيات  باقتناء  الدولة 
كالدوالر  دوليًا  )المقبولة  القيادية  والعمالت 
عملتها  تبديل  بإمكانية  وتتعهد  مثاًل( 

الوطنية بهذه العمالت األجنبية.
كما تتخذ الدول مجموعة من التدابير للمحافظة 
على قيمة معينة لهذه العملة تجاه العمالت 
لتسيير  مناسبة  تكون  صرف(  )سعر  األجنبية 
مجدية  تكون  بحيث  الدولية  التجارة  عملية 
للتجار المحليين والمواطنين على السواء وضمن 
إمكانيات السياسة النقدية للمصرف المركزي 
وكبح  مقبول  أسعار  مستوى  على  للحفاظ 

التضخم باعتبار أن النقد مقياس للقيمة
شهدت  سورية  في  االحتجاجات  بدء  فمنذ 
أسباب  لعدة  تعود  تراجعات  السورية  الليرة 
معدالت  وارتفاع  االقتصادي  الحصار  أهمها 

المستقبل  من  والهلع  بالتبعية،  التضخم 
السورية  الليرة  تبديل  إلى  الناس  هرع  حيث 
عن  ناهيك  والذهب  األجنبية  بالعمالت 
قبل  من  األجنبية  العملة  تهريب  عمليات 

بعض التجار أو المتنفذين في النظام.

محاوالت إسعافية
وحيث أن ضبط الليرة السورية -بدخول الثورة 

التاسع-  بشهرها 
االنهيار  من  ومنعها 
الصعوبة  من  أصبح 
نشاهد  بتنا  بمكان 
قرارًا  فترة  كل  في 
المصرف  من  جديدًا 
على  يدل  المركزي 
التخبط  من  حالة 
التصريحات  أن  رغم 
إلى  تدعو  الرسمية 
بشأن  االطمئنان 

مستقبل الليرة

المصرف  قام  الفائدة  سعر  صعيد  فعلى 
نقطتين  بمعدل  الفائدة  سعر  برفع  المركزي 
للحد من استنزاف االحتياطيات حيث وضعت 
الودائع  على  أيار  شهر  في  الفائدة  أسعار 
صعودًا   %1 هامش  مع  عند%9-7  اآلجلة 
آب  في   %2 إلى  الهامش  رفع  ليتم  وهبوطًا 
2011 ثم رفع المعدل إلى 9-11% في كانون 
المزيد من  اجتذاب  وذلك بغية  األول 2011 

الليرة السورية
الثورة ، القرار االقتصادي 

والمستقبل
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يتألف مجلس األمن من خمسة أعضاء دائمين 
)أمريكا روسيا الصين فرنسا بريطانيا(، وعشرة 

أعضاء غير دائمين.

كيف يتم انتخاب األعضاء غير  الدائمين في 
مجلس األمن ؟

لألمم  العامة  الجمعية  قبل  من  ينتخبون   -1
المتحدة لمدة عامين. 

هؤالء  من  أحد  انتخاب  إعادة  يجوز  ال   -2
األعضاء مباشرة.

3- يراعى في انتخابهم التوزيع الجغرافي في 
العالم، وذلك على على الشكل التالي:

إفريقيا: ثالثة مقاعد،
أوروبا الشرقية: مقعد واحد،

أوروبا الغربية: مقعدين،
آسيا: مقعدين،

أمريكا الالتينية: مقعدين.

متى يتم انعقاد مجلس األمن؟
لكنه  نظامية،  دورات  األمن  لمجلس  ليس   -1
في  يعتبر  بحيث  الحاجة،  دعت  كلما  يجتمع 
حالة انعقاد دائم، وذلك كي يستطيع ممارسة 

وظائفه بصورة دائمة.
2- ال يجوز أن تزيد القترة بين انعقاد الجلسات 

عن أسبوعين.
3- على الرئيس دعوة المجلس إذا : 

أ( طلب أحد األعضاء ذلك.
قبل  من  نزاع  المجلس  على  طرح  إذا  ب( 
العامة،                        الجمعية  قبل  من  أو  الدول،  إحدى 

أو االثنين معًا.                                                             
لذلك يوجد ممثل دائم لكل من أعضائه في 

مقر المجلس )نيويورك(.

أين الدول غير األعضاء في المجلس، والداعمة 
المجلس  جلسة  حضور  من  السوري  للشعب 

بخصوص الملف السوري؟
يجوز للدول األعضاء في األمم المتحدة والتي 
ليست عضوًا في مجلس األمن أن تساهم في 
مناقشة أي مسالة تعتبرها هامة بالنسبة لها 

بشرط :
1- أن يقرها المجلس.

2- ال يكون لها حق التصويت.
ذاك  في  الدول  تلك  من  أي  نر  لم  فلماذا 

المجلس؟!.

ما هي اختصاصات مجلس األمن؟
1- المحافظة على السلم واألمن الدوليين وفقًا 

ألغراض األمم المتحدة ومبادئها.
يؤدي  قد  موقف  أو  نزاع  أي  في  التحقيق   -2

إلى احتكاك دولي.
3- التوصية بالوسائل التي تتبع لفض أمثال 
توضع  التي  بالشروط  أو  المنازعات،  هذه 

لحلها.
تنظيم  يكفل  نظام  إلنشاء  الخطط  رسم   -4

التسليح.
حالة  أو  السلم  تهدد  حالة  وجود  تقرير   -5
من  اتخاذه  ينبغي  بما  والتوصية  العدوان، 

إجراءات بصددها.
عقوبات  توقيع  إلى  األعضاء  دعوة   -6
الحرب  غير  إجراءات  اتخاذ  إلى  أو  اقتصادية، 

لمنع وقوع العدوان أو لدفعه.
7- اتخاذ إجراء حربي ضد المعتدي  )ممارسة 

سلطة الردع في نظام األمن الجماعي(.

السوري  الملف  لمناقشة  األمن  مجلس  انعقد 
والتي   2012/2/4 بتاريخ  السبت  يوم 
حق  والصين  روسيا  من  كل  فيه  استخدمت 
الفيتو وبالتالي لم يستطع المجلس اتخاذ أي 
قرار بشأن الملف السوري، فماذا عساه يفعل؟ 

وكيف يستطيع متابعة الملف السوري؟ 
عندما ترفع إلى المجلس شكوى تتعلق بخطر 
توصيات  بتقديم  عادة  يبادر  السالم،  يتهدد 

اتفاق  إلى  التوصل  بمحاولة  األطراف  إلى 
الحاالت،  بعض  وفي  السلمية،  بالوسائل 
والوساطة،  بالتحقيق  المجلس نفسه  يضطلع 
يطلب  أو  ممثلين خاصين  ن  يعياّ أن  له  ويجوز 
إلى األمين العام أن يفعل ذلك، كما يجوز له 

أن يضع مبادئ من أجل تسوية سلمية.
يكون  القتال،  إلى  ما  نزاع  يفضي  وعندما 
أقرب  ذلك في  إنهاء  الشاغل  المجلس  شغل 
أصدر  عديدة،  مناسبات  وفي  ممكن،  وقت 
المجلس تعليمات لوقف إطالق النار كانت لها 
أهمية حاسمة في الحيلولة دون اتساع رقعة 

االقتتال. 
لحفظ  المتحدة  األمم  قوات  أيضا  يوفد  وهو 
في  التوتر  تخفيف  على  للمساعدة  السالم 
القوات  بين  والفصل  االضطرابات،  مناطق 
التي يمكن  الهدوء  المتحاربة وتهيئة ظروف 
أن يجري في ظلها البحث عن تسويات سلمية. 
إنفاذ،  تدابير  اتخاذ  يقرر  أن  للمجلس  ويجوز 
الحظر  عمليات  )مثل  اقتصادية  جزاءات  أو 

التجاري( أو اتخاذ إجراء عسكري جماعي.
وعندما يتخذ مجلس األمن إجراء منع أو إنفاذ 
أن  العامة،  للجمعية  ما، يجوز  ضد دولة عضو 
العضوية  بحقوق  الدولة  تلك  تمتع  تعلق 

وامتيازاتها، بناء على توصية المجلس، 
لمبادئ  ما  دولة عضو  انتهاكات  تكررت  وإذا 
الميثاق، يجوز للجمعية العامة أن تقصيها من 

األمم المتحدة، بناء على توصية المجلس.

هل تعتبر قرارات مجلس األمن ملزمة؟
نعم، يعتبر مجلس األمن الجهاز الوحيد التابع 
اتخاذ  بسلطة  يتمتع  الذي  المتحدة  لألمم 
حيث  األعضاء،  للدول  ملزمة  تكون  قرارات 
الدول  تلك  على حكومات  قانونية  له سلطة 

)المادة الرابعة من ميثاق األمم المتحدة(.

كيف نساهم الدول غير األعضاء لمجلس األمن 
بدعم قرارات المجلس؟

يتم ذلك من خالل:
1- االلتزام بتنفيذ قرارات المجلس.

كلما  تصرفه  تحت  مسلحة  قوات  وضع   -2
طلب ذلك.

الالزمة  والتسهيالت  المساعدات  تقديم   -3
للمحافظة على السلم واألمن الدوليين .

شراءمبيعالعملة

72.0071.30دوالر أمريكي
95.5894.63يورو

19.1518.96ريال سعودي
19.5619.36درهم إماراتي
258.49255.93دينار كويتي
101.41100.41دينار أردني

السعرالعيار

243.170.92
212.907.74
182.378.19

أسعار العمالت والذهب
 بتاريخ 11 شباط

أسعار الذهب

مجلس األمـــن

السورية  الليرة  سعر  تراجع  من  للحد  الودائع 
بقبول  مرة  وألول  المركزي  المصرف  قام  كما 
فائدة  دفع  مع  األجنبية  بالعمالت  الودائع 
بالسعر العالمي )ليبور( سعيًا منه للحصول على 
احتياطيات أجنبية ليغطي ما يستنزف منها مع 

استمرار العجز في ميزان المدفوعات.
فقد  الصرف  سعر  في  التحكم  صعيد  على  أما 
األحداث  بداية  في  المركزي  قرارات  شهدت 
ثابت  سعر  تحديد  فيها  تم  شديدة  صرامة 
لليرة مقابل الدوالر رغم أن الليرة كانت تتراجع 
في  العمالت  وباقي  الدوالر  مقابل  باستمرار 
السوق السوداء, وللتأثير على هذه السوق عمل 
النظام بشكل غير مباشر على مبادرات دعم سعر 
الجيش  عبر  أو  واالختيارية  اإللزامية  الصرف 
من  قرابة 100  الذي يضم  السوري  االقتصادي 
كبار تجار سورية على تفادي تدهور سعر الصرف 
حيث  السورية  لليرة  طالبين  جميعا  فتدخلوا 
تواردت األخبار بقيام كل عضو بضخ نحو 50 
مما  السوق  في  األقل  على  سورية  ليرة  مليون 
مؤقتًا  صرفها  سعر  استقرار  في  فعاًل  ساهم 

خالل األشهر الستة من األزمة. ولكن مع استمرار 
سعر  تدهور  تتالى  الدولية  والضغوطات  الثورة 
فعمد  الوسائل،  بتلك  ضبطها  وتعذر  الليرة 
للمصارف  بالسماح  أوراقه  آخر  إلى   المركزي 
األجنبية  العمالت  بتداول  الصرافة  وشركات 
حسب أسعار الصرف السائدة في سوق القطع 
األجنبي دون الرجوع إلى النشرة التي يصدرها 
تعويم  عن  معلنة  بائس.  وهو خطو   .. المركزي 
سعر صرف الليرة السورية معتقدًا بأنه سيكبح 
جماح السوق السوداء التي بقيت أسعار الصرف 
أو  ليرة  بواقع  الصيرفة  شركات  عن  مرتفعة 

ليرتين.

مستقبل بائس ..
إن بقي الوضع على حاله !

بشأن  القريب  المستقبل  استشفاف  أردنا  وإذا 
الليرة حيث لم تكن أي من القرارات التي اتخذها 
حاكم المصرف المركزي ناجعة في الحفاظ على 
سعر صرف مستقر مقابل العمالت الدوالر وباقي 
العمالت األجنبية. ومع القرار االستسالمي األخير 

المخاطرة  من  ضربًا  السورية  الليرة  اقتناء  بات 
خاصة بأن التقارير تشير بأن الليرة فقدت أكثر 

من 52% من قيمتها منذ بدء االحتجاجات
نجد أنها ومع استمرار الوضع المحلي من تصعيد 
دولي  ووضع  األسعار  عن  الرقابة  وغياب  أمني 
االقتصاد  على  العقوبات  من  بالمزيد  يتسم 
تتجه  السورية  الليرة  أن  القول  يمكننا  السوري 
نحو مزيد من الهبوط بحيث يمكن أن تفقد من 
قيمتها قرابة 70% حسب توقعات مراقبين مع 

دخول شهر أيار المقبل
محفظة  اقتناء  افراد  أو  كأسر  علينا  فيجب 
كبرى  خسارة  لتكبد  منعًا  العمالت  من  متوازنة 
التأثر  قليلة  عمالت  اقتناء  الى  اللجوء  فيمكن 
من   %75 بنسبة  االمريكي  الدوالر  أو  كاليورو 
وطنية  كعملة   %25 على  االبقاء  مع  أموالنا 

لسداد حوائجنا اليومية
الثابتة كالعقارات  باقتناء االصول  كما ينصح 
واألراضي أو بعض السلع التي ال تفقد قيمتها 
بيعها  يمكن  التي  السلع  أو  كالذهب  بسهولة 

مستقباًل بسهولة

هيثم المالح
شيخ الحقوقيين

األستاذ هيثم 
المالح أحد أشهر 

الشخصيات 
المعارضة السورية 

والشخصيات 
الحقوقية العربية والعالمية. 

الحقوقي  العمل  في  حياته  جل  قضى 
والنشاط السياسي، ويعد أحد األصوات التي 
السوري  المواطن  ومظالم  هموم  عن  عبرت 
على مدى عدة عقود كما كان أحد األصوات 

البارزة في الثورة السورية.
ولد هيثم المالح في مدينة دمشق عام 1931. 
قاضيا.  ثم  محاميا  وعمل  الحقوق  فيها  درس 
ُسرِّح من وظيفته عام 1966 فعاد إلى العمل 

في المحاماة، واستمر في نشاطه السياسي. 
اعتقل حوالي سبعة أعوام في ظل حكم حافظ 
من  كبيرة  عدد  مع   )1986-1980( األسد 
السياسيين والمعارضين  النقابيين والناشطين 

بسبب مطالبته بإصالحات دستورية.
استأنف عمله الحقوقي بعد ذلك حيث عمل 
مع منظمة العفو الدولية وشارك عام 2001  
لحقوق  السورية  الجمعية  تأسيس  في 
تكريما  عالمية  جوائز  عدة  ونال  اإلنسان. 

لنشاطه الحقوقي.
األول  تشرين   14 في  أخرى  مرة  اعتقل 
اتصال  إثر  عامًا   78 العمر  من  وله   2009
وحكم  الفضائية  »بردى«  قناة  مع  هاتفي 
إثر  وأطلق سراحه  3 سنوات،  بالسجن  عليه 

عفو رئاسي عام بتاريخ 13 اذار 2011.
إلى  السورية  الثورة  انطالق  عقب  سارع 
المخابرات  قبل  من  فلوحق  العلني  دعمها 
إلى  ثم  التخفي  إلى  اضطره  مما  السورية 

مغادرة البالد.
-7-16 في  لإلنقاذ  السوري  المؤتمر  ترأس 
الوطني  المجلس  إلى  انضم  ثم   2011
مكتبه  في  عضوا  أصبح  حيث  السوري 

التنفيذي.
ألف  العديد من الكتب والدراسات القانونية 
االنسان  حقوق  في  تبحث  التي  والمقاالت 
العام  الرأي  وقضايا  السوري  والقانون 

السورية.
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 شهر الحب
بنكهة النظام السوري!!

تعارف  هكذا  واإلخالص...  الحب  شهر  ُشباط...  شهرُ 
يتزيَّن  شهر  عيدًا!!(...  به  نعترف  ال  كنا  )وإن  العالُم 
بين  والمودة  الحب  عن  يعباّر  الذي  األحمر  باللاّون 
والشموع  الحمراء  بالورود  هر  الشاّ هذا  يمتلئ  األحباب... 

والهدايا لتعبر عن صدق ومحبة ستستمر لألبد..
وطعٌم  نكهٌة  العام  هذا  من  سوريا  في  الشهر  لهذا 
خاص... فقد كان الورد الجوري األحمر تفوُح منه رائحة 
ة الطاهرة لتمأَل أرجاء سوريا بشذاها األخاذ. الدماء الزكياّ

مليئة  قلوبًا  الشهر  هذا  في  األحرار  وريون  الساّ َتهادى 
بالجراح واألمل ودخلت الفرحة بيت كل سوري مغموسة 

بالدم.....
وأبهاها  اللحظات  أجمل  العالم  الشهر يعيش  في هذا 
يرتدون األحمر ليعبروا عن فرحهم ووفائهم ألحبابهم... 
التي  البيضاء  األكفان  األحرار  يرتدي  سوريا  في  أما 

ُتصبغ بلون الدم األحمر ويحتفلون بدماء الشهداء التي 
بت الطرقات ولونت البيوت والجدران.. ولكن بالرغم  خضَّ
من ذلك لم يكن اللون األحمر في سوريا ليعبر عن حزن 
أو يأس أو أسى وإنما كان مظاهر فرح بزفاف الشهداء 

وبشائر عزاّ بقرب الناّصر ورفع راية الحرية..
في هذه األوقات يعيش الكثير من الناس في حالة أمن 
وسالم واستقرار... بينما يعيشه السوريون بتشرد وخوف 
ولوطنهم  لمنازلهم  عودتهم  ثمن  يدفعون  وحرمان.... 
يعيش  كما  كريمة  حرة  حياة  ليحيوا  الطاهرة  دماؤهم 

الكثيرون..
قد  القادم  العام  من  شباط  شهر  في  سوريا  ستكون 
الحياة أمال وبهجة  الجوري ومألت  فرشت األرض بالورد 

ألنها ستكون قد حققت النصر والفالح
لن ننسى دماء شهدائنا وسيبقى اللون األحمر في هذا 
أجل  وبروحه من  بدمائه  لكل شهيد ضحى  رمزًا  الشهر 
نشعُل  ونحن  الحرية  عرس  في  ننساهم  لن  حريتنا... 
بتقديم  الشهر  هذا  في  بادروا  فقد  النصر...  شموع 
الوجود... ما في  وأثمن  أغلى  بل هي  الثمينة..  الهدايا 

لقضيتهم  إخالصهم  عن  روا  ليعباّ الطاهرة..  أرواحهم 
كل  وفي  يوم  كل  في  ونحن  وطنهم...  لنداء  وتلبيتهم 

شهر سنكلاُّل قبورهم بالياسمين والورد الجوري األحمر
تمراّ األيام األولى من هذا الشهر بمزيج ملتحم من الفرح 
لكلاّ  كبيرٌ  حٌب  قلوبنا..  في  انفجر  الاّذي  والحب  واألمل 
في  ر  تفجاّ حب  العزيزة..  سوريا  أرض  في  ثائرة  بقعة 
أرض  من  شبر  كل  على  ور  غيُّ ثائر  لكل  حب  القلوب... 
إلى  سيصلاّ  أناّه  ر  نتصواّ نكن  لم  حٌب  الحبيبة...  سوريا 
درجة العشق لكلاّ مدينة ولكل قرية ولكل حي وشارع...
م من  سنتذكر هذا الشهر الذي سطرت فيه قصص بالداّ
وكرامة  بعزة  والعيش  ة  الحرياّ نسائم  استنشاق  أجل 

غابت شمسهما طوياًل...
لقد ظناّ هذا النظام الوحشياّ أنه في هذا الشهر سيغرق 
السوريين األحرار في بحور من الدماء حتى ينكفئوا على 
إرادتهم  وتضعف  عزيمتهم  لتخور  ومصابهم  جراحهم 
طيلة  البالد  يحكم  ويتركوه  عليه  عزموا  عما  ويتراجعوا 
من  ملكية  ليعيدها  ألبنائه  بعده  من  يورثها  ثم  عمره 
هي  تسيل  التي  الدماء  هذه  أن  يدرك  أن  دون  جديد 
د  ار، وتؤكاّ الثواّ التي تنفُخ في نفوس  الثورة وهى  وقوُد 
لهم أناّه مضى زمن الراّكوع والخضوع، وال سبيل اليوم إال 
رحيل هذا النظام ثم إحالته للمحاكمة للقصاص لدماء 

الشهداء 

تاريخ العالقات الروسية-السورية 
كل هذه األسئلة تعيدنا إلى الوراء إلى فترة نيل سوريا استقاللها 
عام 1946 حيث كانت السباقة في االعتراف باستقاللها وبدأ 
تعززت  التي  الدبلوماسية  العالقات  مسلسل  االعتراف  هذا  مع 
وتبلورت إلى حد بعيد في ظل استالم األسد األب لزمام السلطة 
تحالفات  إلى  العالقات  تحولت  حيث   1970 عام  سوريا  في 
إستراتيجية كرسها إعالن انطالق »الحركة التصحيحة« في العام 

التالي. 
اللبنة  بأنه   1955 عام  أن  اعتبرنا  فإذا  البداية،  كانت  هنا  من 
األولى في العالقات السوفيتية العربية، تاله حلف بغداد ومؤتمر 
العربي،  الوطن  في  االشتراكية  الدول  مع  والتحالفات  باندونغ، 
للبحث  الروس  فاضطر  مصر  من  السوفيات  طرد  ما  سرعان  لكن 
اللتين كان يحكمهما حزب  والعراق  عن بديل تجسد في سوريا 

البعث االشتراكي. 
بدأت روسيا بضخ السالح لهاتين الدولتين وبدأت مسيرة الدعم 
الرئيس لمواقف الحكومة  الداعم  العسكري من حينها وأصبحت 
باإلضافة  روسيا  وقامت  الدولية،  المحافل  كافة  في  السورية 
االتفاقيات  من  العديد  بتوقيع  العسكرية،  التحالفات  إلى 
لسوريا  التحتية  البنية  بناء  والعمل على  االقتصادية مع سوريا 
مستهدفة القطاعات اإلستراتيجية وعلى وجه الخصوص قطاع 
وكانت  المشتركة  المصالح  أساس  على  والري  والتعدين  الطاقة 
أولى نتائجها تشكيل لجنة دائمة مشتركة للتعاون االقتصادي 
توطيد  ووسائل  إمكانيات  دراسة  أساس  على  تعمل  والفني 
العالقات االقتصادية والتجارية، وتنظيم آلية العمل والمسائل 
بإعداد  تقوم  كما  االتفاقيات،  تلك  تنفيذ  أثناء  تنشأ  قد  التي 

التوصيات حول توسيع التعاون بين المؤسسات المعنية. 
وفي السبعينيات وقعت سورية معاهدة التعاون والصداقة مع 
لسوريا  دعمه  السوفيتي  االتحاد  اعتبر  حيث  السوفيتي  االتحاد 
لها في  الحليفة  والدول  المقدم إلسرائيل  األميركي  للدعم  درعًا 
في  الموقعة  االقتصادي  التعاون  التفاقية  واستنادًا  المنطقة. 
1972، تعهدت موسكو بتقديم قرض وقدره /25/ مليون روبل 
والمواد وقطع  التجهيزات  قيمة  النفط وتسوية  لتمويل مشاريع 

التبديل المشتراة من االتحاد السوفييتي.   

كما أدى  التعاون إلى إنشاء خطوط حديدية يبلغ طولها أكثر من  
الحديدية، ربطت  السكك  القطر بشبكة من  1500كم، و تجهيز 
والالذقية  طرطوس  في  والموانئ  الزراعي  اإلنتاج  مناطق  بين 
السوفيتي  البحري  لألسطول  التقني  المادي  للدعم  مركز  وأقيم 
»قاعدة عسكرية بحرية« في ميناء طرطوس.  حيث كان االتحاد 
السوفيتي يورد األسلحة وغيرها من البضائع إلى سوريا بكميات 
تجاوزت  السورية حيث  الديون  تراكم  إلى  أدى  الذي  األمر  كبيرة 

الديون السورية لروسيا عام 1992 13 مليار دوالر أميركي. 
العالقات الروسية-السورية... بين فتور واشتعال 
تراجعت عالقات روسيا االتحادية مع الدول العربية، وبعد تفكك 
االتحاد السوفيتي في فترة التسعينيات، في المجال االقتصادي 
من  سنوات  عشر  بعد  مجددًا  للبروز  عادت  لكنها  والسياسي 
االنقطاع لم تناقش خاللها قضية الديون السورية لروسيا حيث 
العقبات   تلغي  أن  شأنها  من  الديون  مشكلة  تسوية  كانت 
والسياسية  التجارية  العالقات  إعادة تفعيل  القائمة في طريق 
حافظ  زيارة  أعقاب  في   1999 عام  البلدين  بين  واالقتصادية 
الفتور  من  حالة  لتشهد  العالقات  عادت  حينها  لموسكو  األسد 

من جديد. 
استمرار توطيد العالقات في عهد األسد االبن، 

أبرزها العسكرية
نائب  قام  االبن،  لألسد  الحكم  وتوريث  األب،  األسد  وفاة  بعد 
الرئيس عبد الحليم خدام عام 2002 بزيارة روسيا حيث صعدت 
خاللها الصادرات السورية إلى روسيا لتصل 16 مليون دوالر عام 
2002 وتوجت تلك العالقات بتوقيع اتفاقية تعاون صناعي-

تكنولوجي. 
أما بالنسبة لألسد االبن، فقد قام بزيارة روسيا ثالث مرات في 
فترة توليه الحكم وقعت خاللها عام 2005 اتفاقية لشطب %73 
لتنفيذ  المتبقي  المبلغ  صرف  يتم  أن  على  سوريا  مديونية  من 
العقود الروسية وبسط يد روسيا في االستثمارات واألعمال على 

األراضي السورية. 
سوريا  إلى  بزيارة  مدفيدف  ديمتري  الرئيس  قدم   ،2010 عام 
كان من أبرز نتائجها إعادة افتتاح مركز الدعم التقني لألسطول 

الهدف  كان  خطوة  في  طرطوس  ميناء  في  السوفيتي  البحري 
منها إعادة العالقات اإلستراتيجية بين البلدين وتال هذا التعاون 
عقد صفقات عسكرية مع سوريا شملت تقديم خبراء عسكريين 
بين  ما  إلى  لتصل  سوريا  إلى  العسكرية  الصادرات  وارتفاع 

7-10% حيث وجدت روسيا من سوريا سوقًا لتصدير أسلحتها. 
بروز الدعم الروسي لنظام األسد جليًا

ضد شعبه الثائر ضد حكمه 
ميناء  في  روسية  حربية  سفينة  رست   ،2012/1/8 بتاريخ 
الموقف  أججت  بصورة  طائرات  حاملة  إلى  باإلضافة  طرطوس 
بضرب  األسد  نظام  استمرار  مع  تزامنت  إذ  سوريا  في  الداخلي 

المدن المنتفضة ضده بوحشية منقطعة النظير.
السورية،  المدن  قصف  في  األسدي  الجيش  استمرار  ظل  وفي 
سفينة  الروسية«  العسكرية  »القاعدة  طرطوس  ميناء  وصلت 
تحمل على متنها 60 طن من األسلحة والعتاد العسكري بتاريخ 
2012/1/14 كانت قد أرسلتها الوكالة الروسية العامة لتصدير 
التعاون  اتفاقيات  توقيع  استمرار  مع  ذلك  وتزامن  األسلحة. 
اتفاقية شراء طائرات »ياك 130«  أبرزها  والعسكري   التجاري 
قيمة  دوالر  مليون   700 إلى  تضاف  دوالر  مليون   550 بقيمة 
التبادل  حجم  بلغ  بينما   2010 عام  المبرمة  التسلح  صفقات 
قطاع  في  معظمه  تجلى  دوالر  مليون   2 الدولتين  بين  التجاري 

النفط والغاز. 
السر وراء التعلق الروسي الشديد بسوريا

إذ  المنطقة.  في  الروسية  اإلقليمية  للمطامع  مالذًا  سوريا  تعتبر 
تراهن روسيا على نظام األسد على أنه السالح الرئيسي لها في 
وجه امتداد نفوذ الواليات المتحدة األميركية في الشرق األوسط. 
في  األسد  لنظام  الروسي  الدعم  انتقد  من  فسره  الذي  األمر 
استمراره بقتل المواطنين األبرياء بأن روسيا تعول على الحليف 
السوري الوحيد لها في المنطقة بعد فشلها في كسب أصدقاء 
جدد وخسارتها للدعم بعد انتهاء حكم صدام حسين ناهيك عن 
خسارتها لدعم نظام القذافي لها في المنطقة بعد نجاح الثورة 
النظام السوري ما هي إال  الدفاع عن  الليبية وأن االستماتة في 
استماتة الغريق الذي يحاول بشتى الطرق والوسائل الحفاظ على 

حليفه االستراتيجي األخير في المنطقة.

العالقات الروسية - السورية
أثار الدفاع الروسي المستميت عن النظام السوري جداًل كبيرًا في اآلونة األخيرة وبدأ الكل يتساءل 

لماذا هذا الدفاع الروسي عن النظام السوري حتى االستماتة؟ أهبطت على قادتها شجاعة من 
غامض علمه؟ أم استيقظ ضميرهم فجأة دون سابق إنذار؟ ولماذا أصبح الروس سوريون أكثر من 

السوريين أنفسهم »بخوفهم على النظام الوطني« المصطنع؟ 
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الشرعية 
لثورتنا

أصدقاء  يطرحه  الذي  التساؤل 
هو  واحد  آن  في  وأعداؤها  الثورة 
مكان  سيحل  الذي  البديل  عن 
السياسية  السورية  المافيا  نظام 
تشكيله،  وكيفية  واالقتصادية، 
والفكرية  السياسية  وأبعاده 
واالجتماعية. كل هذه التساؤالت 

الرد عليها هو كلمتان: 
»الشرعية للثورة«

فالثورة هي التي ستأتي بالنظام البديل، وهي التي ستؤسس لوطن ديمقراطي 
تسوده الحرية والكرامة، والعدالة والمساواة.

هي التي ستنظم االنتخابات القادمة على أساس ديمقراطي تشارك فيه كل 
الجهات السياسية السورية.

وإليكم المبادئ التي نتطلع إلى أن تضبط حياتنا العامة في سورية الجديدة:
1- سورية جمهورية ودولة مدنية يملكها السوريون، وليس فردًا أو أسرة أو حزبًا. 

وهي ال تورث من آباء ألبناء.
2- السوريون شعب واحد، أفراده متساوون في الحقوق والواجبات، ال ينال أحد 
منهم امتيازًا أو ينتقص من حقوقه بسبب أصله الديني أو المذهبي أو اإلثني.
3- ستنال كل المجموعات القومية الثقافية والدينية المكونة للمجتمع السوري 
االحترام في سورية الجديدة، على أساس المواطنة ولن تحظى أي منها بامتياز 
خاص في الدولة. ولكل منها حقوق وواجبات على قدم المساواة مع الجميع. 
وعليه يبدو ضروريًا وأمرًا ملحًا أن تتجاوز تمامًا الدولة السورية مستقباًل ماضيها 
االستبدادي، وتتخلص من ميراث التعسف بحق الكورد أو المجموعات األخرى 
عبر مجموعة من التدابير السياسية والتشريعية وحتى الرمزية التي تؤهلها ألن 

تكون دولة عموم مواطنيها.
4- العدالة والتسامح، ال الثأر وال االنتقام، هما المبدآن الناظمان لمعالجة أية 
خصومات بين السوريين وإزالة آثار الغبن القومي واالضطهاد الذي تراكم خالل 

عقود من سياسات البعث.
5- ال حصانة ألحد فوق القانون، والمحاسبة مبدأ شامل ال استثناء ألحد منه.

6- إن الموارد الوطنية ملك للسوريين جميعًا، وإن ثمار التنمية ينبغي أن توجه 
نحو رفع مقدرات ومستوى حياة الشرائح والفئات األكثر حرمانًا.

الدولي  المجتمع  مع  وملتزمة  اإلرادة،  ومستقلة  حرة  الجديدة  سورية  إن   -7
باتفاقياتها التي تضمن حقوقها الوطنية والقومية.

8- إن أية مصالح مشروعة قائمة اليوم لن يلحق بها الضرر، لكن ليس مقبواًل أن 
تحمي الدولة أوضاعا سياسية واقتصادية تمييزية وغير عادلة.

 
النبي محمد)صلى الله عليه وسلم(
ووثيقة بناء الدولة الجديدة

دولة المواطنة  
هذا كتاب من محمد النبي وفيه:

1- إن المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم، فلحق بهم وجاهد معهم، أمة واحدة من دون 
الناس. )وهنا دعوة إلى التركيز على العنصر األول من عناصر الدولة، وهو العنصر البشري -الشعب- (.

2- وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر واألسوة، غير مظلومين وال متناصرين عليهم )وهنا إشارة إلى أن كل 
الطوائف واألقليات األخرى تخضع لحكم السلطان بالعدل، ولها حقوق معترف بها(.

3- وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد )وهنا إشارة إلى وجود دستور 
موحد للبالد يرجعون إليه ويحتكمون به(.

4- وإن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محارَبين )فاألقليات إن لم ترد أن تنضم لثورة األغلبية فلها 
ذلك، ولكن ال يحق لتلك الفئة أن توالي أعداء الدولة طالما أخذت جنسية تلك الدولة(.

5- لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم )وفيها إشارة إلى الحرية الدينية لكل فئة(.
6- من ظلم وأثم فإنه ال يوقع إال نفسه، وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه )وهنا إشارة إلى العدل القضائي، فال 

تزر وازرة وزر أخرى(.
7- وإن بين اليهود والمسلمين النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة )وهنا إشارة إلى المفهوم العسكري 

للدولة، فالكل يد واحدة لمحاربة أعداء الدولة بغض النظر عن عقيدته(.
إلى  دعوة  )وهنا  آثم  وال  غير مضار  كالنفس  الجار  وإن  اإلثم،  دون  والبر  والنصيحة،  النصح  بينهم  وإن   -8

التكافل االجتماعي، وتكريسًا لمفهوم المواطنة(.
9- وإن النصر للمظلوم )إشارة إلى القانون القضائي في الدولة الجديدة(.

10- وإن بينهم النصر على من دهم يثرب )إشارة إلى حماية حدود الدولة، والحفاظ على جغرافيتها(. 
11- وإذا ُدعوا إلى صلح يصالحونه )هنا التركيز على العالقات الخارجية مع الدول األخرى(.

12- وإنه ال تجار حرمة إال بإذن أهلها )إشارة إلى االلتزام بحقوق الفئات واألقليات األخرى(.
13- وإنه ال يحول هذا الكتاب دون آثم أو ظالم )حيث جميع الناس سواسية أمام القانون(.

فهل رأيت دستورًا اليوم يضمن حقوق مواطنيه، كما ضمنت هذه الصحيفة الحقوق؟.
وهل قرأت عن بنود دستور )مواطنة - حرية - مساواة - عدل - حرية دينية...( كما قرأت في هذه الصحيفة؟.

ة، مملكة، جمهورية، نظام قبلي, نظام عشائري..  وأنت أتريد دولة إسالمية، دولة مدنياّ
أم تريد نظامًا من طابع آخر؟

حدد ماذا تريد؟ واكتب صحيفة ضمها لصحيفة جارك وأخيك وصديقك وكل أبناء قومك لنشكل صحيفة 
واحدة تكون دستورًا لدولتنا الجديدة.

والجد  العطاء  فترة  في  شبابه،  ريعان  في  الشاب  يصبح  أن  ما 
يلزمه  بأمر  التجنيد  تطالعه شعبة  مستقبله، حتى  لبناء  والعمل 
بتجهيز دفتر خدمته العسكرية لاللتحاق بواحدة من تلك السرايا.    
كانت تدور بذاكرتي مجموعة تساؤالت تحاول أن أجد لها جوابًا ولكن 

عبثًا أحاول، فأرجوكم ساعدوني في اإلجابة عنها:
فماذا علمت خدمة العلم هذا الشاب غير الذل والرضوخ للطاغية؟

وما هي الدروس التي تلقنوها غير اإلهانة، وتنفيذ أوامر الضباط، 

والتراكض لتحقيق مطالبهم الشخصية؟
الحاكمة،  للطبقة  خدم  سوى  للدولة  المرحلة  هذه  قدمت  وماذا 

وبراتب مجاني؟
العمياء  الطاعة  غير  الجندي  يتعلمها  التي  الفنون  وتذكروا معي 
والشراسة بل  اآلخرين،  واالتكال على  اعترض(،  ذ ثم  )نفاّ للقائد 

والمزيد من فساد األخالق؟
بيئة  عن  يبحث  شاب  لوجود  األفضل  المكان  أيهما  فبرأيكم 
صالحة يستلهم منها حكمة ليفعل خيرًا في سريته أم في دور 

العلم والتوعية؟
فقد تحول شبابنا من حماة للوطن والديار، إلى حماة للضباط ودور 
الضباط، وإلى سائقي سيارات هؤالء الضباط، بل وحتى منظفي 

أحذيتهم.
ثم ليقف ذاك الضابط ويركل العسكري بقدمه، ويجبره على حمل 

السالح، وإطالق النار على إخوته.
يا إلهي!

يحمي  لشاب  أمًا  تصبح  أن  أنثى؟  كل  به  تحلم  كانت  ما  أهذا 
لتراه  تربيته،  في  عمرها  تفني  أن  بعد  به  فإذا  والديار،  العرض 
رؤوسائه،  أقدام  تدوسها  بالية  خرقة  إلى  تحول  وقد  عينها  بأم 
ويتقاذفونها فيما بينهم، ثم يحولون هذه الخرقة إلى آلة حرب، 

ودرع بشري يحتمي به النظام األسدي.
 كنا نردد حماة الديار عليكم سالم..

ُترى أي دار تحمون دار األسد وأعوانه؟
فإذًا عليكم منا سالم علاّه يعيدكم إلى داركم دار الصواب.

أم ستحمون وطنكم السليب؟ داركم ومهد أجدادكم؟
فإذًا عليكم منا سالم يمدكم بالطاقة لنضع أيديكم، ونقف صفًا 
بذور  فيها  وتبذروا  داركم،  لكم  فتعود  الطغاة،  وجه  في  واحدًا 

الحرية واألمل علاّ أبناءكم يقطفون من ثمارها.
فأرجوكم أيها الشباب أن تمتنعوا عن إرسال أبنائكم إلى الجيش، 
السليب،  وطنكم  في  كرامة  ذريرات  من  لكم  بقي  ما  لتحفظوا 

وأتوسل إليكم أال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.

حماة الديار عليكم منا سالم..   فلماذا علينا منكم رصاص؟!... 
خدمة العلم اإللزامية..
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أصبحت ساعة حمص أو »الساعة الجديدة« 
عدة  وقامت  السورية،  الثورة  رموز  أبرز  أحد 
في  لها  مجسمات  بتصميم  سورية  مدن 
مدينة  مع  عن تضامنها  تعبيرًا  المظاهرات 

حمص العدية.
في  رمزيتها  الساعة  ساحة  اكتسبت  وقد 
اعتصام  أول  شهدت  حين  السورية  الثورة 
-4-18 بتاريخ  حمص  مدينة  في  كبير 

النظام  أمن  قوات  قامت  عندها   2011
وأوقعت  التالي  اليوم  فجر  بالقوة  بفضه 

عشرات الشهداء والجرحى.

عام  حمص  مدينة  وسط  في  تقع  التي  الجديدة  الساعة  أنشئت 
1958-1959 وقد تكفلت بدفع كلفتها مغتربة سورية حمصية 
باسم  أحيانا  الساعة  تعرف  لذلك  حداد(  ة  )كرجياّ اسمها  مسيحية 

)ساعة كرجية(.
يبغ ارتفاع برج الساعة حوالي 11 مترًا، وهو رباعي الوجوه، مبني من 
الحجر األبيض واألسود، ويبلغ طول عقرب الساعة حوالي 100سم.

أشهرها  فيها  عامة  ساعات  عدة  بوجود  مشهورة  حمص  أن  يذكر 
الساعة القديمة المصنوعة من النحاس التي تقع قريبا من الساعة 
أو  العمومية  والساعة   ،1923 عام  إلى  إنشاؤها  ويعود  الجديدة 
»ساعة األربعين« الواقعة في كاتدرائية األربعين شهيدًا في حي 
»بستان الديوان« التي بنيت أيضا في أوائل العشرينيات من القرن 

الماضي.

علم ثورتنا... مرفوع
انتهيت اآلن من حياكة علم االستقالل، رمز ثورتنا

تأملت ألوانه.. ورأيت في كل لون منه قصة وطن جريح
اء.. بالدي التي حرمنا منها ومن رغد العيش فيها بكرامة... فاللون األخضر... بالدي الغناّ

أما اللون األبيض... شعبي المسالم، الذي لطالما حلم بالحرية.. وعندما هباّ لطلبها كان 
نجوم  ثالثة  البيضاء...  رقعته  على  نجوم  ثالثة  دتها  جساّ الشهداء،  غاليًا...دماء  الثمن 

كانت الشاهد على أن الدماء التي سالت كانت بحجم حبنا لسوريتنا الحبيبة..
واللون األسود... ظلمة السجن وظالم العبودية، سنكسر قيده سنقهره ال محالة...وسنعيش 

نهاية كنا نحن فيها أبطال الرواية وشهداؤنا هم من خطاّ سطورها منذ البداية..

ساعة حمص الجديدة

منظمات إغاثة عفوية !!
َعْن  َفرََّج  »َمْن  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  اللَُّه  َصلَّى  اللَِّه  رَُسوُل  َقاَل 
ْنَيا َفرََّج اللَُّه َعْنُه ُكرَْبًة ِمْن ُكرَِب  َأِخيِه ُكرَْبًة ِمْن ُكرَِب الدُّ
َيْوِم اْلِقَياَمِة، َواللَُّه ِفي َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبِد ِفي َعْوِن 
ْنَيا َسَترَ اللَُّه َعَلْيِه َيْوَم  َأِخيِه، َوَمْن َسَترَ َعَلى َأِخيِه ِفي الدُّ

اْلِقَياَمِة«. 

هدف  الشريف  الحديث  هذا  جعل  حسين  أبو  العم 
جيرانه  يتفقد  الباكر  الصباح  من  اليومي...  تحركه 

ويتأكد إن كان ينقصهم أي شيء.. 

لعائلة  اشترى  المونة  من  شيئا  ألهله  اشترى  ما  فإذا 
جاره المعتقل مثلها ....

وعواّضك  منك  وتقبل  حسين  أبا  يا  فيك  الله  بارك 
قصورًا في الجنة...

رن من المعروف شيئًا.. فابتسامتك في وجه أخيك 
ّ

ال تحق
صدقة ..

ما كانت أمي سعيدة في أيامها السابقة كهذه األيام 
مع  معينة  ساعة  في  يوم  كل  سليمان  أم  تواعدها   !!
أو  زوجها  اعتقل  التي  األمهات  لزيارة إحدى  أم محمد 

أحد أبناءها ...

بالفخر  تشعر  القلب  منتعشة  البيت  إلى  أمي  وتعود 
ع وجهها عطفًا وحنانًا.. ويشاّ

أصبحت أمي تشعر بأهمية يومها ووقتها وتحدثنا في 
المساء عن أمهات المعتقلين.. وكم يثبتهن الله.. وكم 

اقتربن من ربهن في هذه األيام ..

مشروعا  أمي  لدى  وأصبح  اآلالم  األمهات  تشاركت 
والشهداء  المعتقلين  عائالت  لدعم  إنسانيًا  عفويا 
وهي لم تنتسب يوما إلى جمعية أو دورة تدريبية في 

مؤسسات الدعم اإلنسانٍي!!

 بقعة ضوء
الدور في  ونتنازع  الحديث  أطراف  نتبادل  أهلي  بين 

الكالم , تارة يأخذنا الضحك وتارة يأخذنا البكاء ,

ناشط  من  مكالمة  بها  وإذ   , المحمول  هاتفي  رن 
ما  مكان  في  قليل  بعد  مظاهرة  إلى  فيها  يدعوني 

في بلدتي الحبيبة .

عقدت العزم وأعلنت نيتي للذهاب . 

وأخوتي  امي  ( وودعت  الوجه  ) قناع  أخذت حزامي 
وكرامتي  بحريتي  مطالبا  الله  سبيل  في  وانطلقت 

ورفع الظلم عن اخوتي 

حانت  قد  الشهادة  وحلم  اقترب  قد  النصر  فأمل 
ساعته .

تعلو  ..وبدأت   ) أكبر  الله   ( بتكبير  الهتاف  بدأ 
األصوات وتصدح الحناجر بأعذب الهتافات ,ونجوب 
طرقات المدينة بكل فخر وشموخ ونشوة صوت الحق 

الذي نصدح به .

صوتنا  على  ليطغى  الرصاص  صوت  يأتي  حتى 
واليطغى على عزيمتنا وإصرارانا على تحقيق أهدافنا 

.

شهيد  بين..  أهلنا  إلى  فنعود  رصاصهم  يفرقنا 
..ومعتقل ..وجريح .

ونبحر في حزن على فراق أغلى الناس وأعز األصدقاء 
شهداء ومعتقلين ..

بقرب  زرعناه  الذي  لألمل  وطننا  تغمر  وسعادة 
النصر,ونشوة صوت الحق الذي صدح في أنحائه.

هذه  في  مقاال  أكتب  ال  ربما  القادمة  المرة  ففي 
الزاوية ...فمعتقل ...أو شهيد ..أو جريح .

 يوم...في بابا عمرو
ّ

كل
حمص  نبض  على  القصُف  استمراّ 
أيام... ة  عدَّ منُذ  عمرو«  »بابا  ة  العدياّ

ة الكثيرَ  مت به تلَك المنطقة األبياّ قداّ
عبُق  وصل  اللاّذين  الشهداء  من 
المناطق....  دمائهم الطاهرة الى كلاّ 
وتدمير  قصف  من  ماعانته  وعانت 

الصواريخ  مئات  المنطقة  تلك  على  سقطت  وتخريب... 
وُضرَب  المنازل  عشرات  فاحترقت  الهاون..  وقذائف 
في  خطيرة  اصابات  الى  ذلك  ى  وأداّ الميداني  المشفى 

ن والمسعفين واألطباء... صفوف المدنيياّ
في ظلاّ كلاّ تلك األجواء القاسية..ُمنَعت احدى السيارات 

من المرور الى مشفى الحمكة بسبب وجود القناّاصة..

يدري  ال  وأٌب  الوالدة...  آالَم  ه  تتأوَّ أمٌّ 
األيادي في هذا  ما يفعلُه...اشتكبت 

الموقف..
المشفى  على  العاملين  كلاّ  اجتمع 
مؤمنين  بالعمل،  وبدأوا  المتواضع، 

بأن األعمار بيد الله 
العمليات,  غرفة  في  الساعات  وتمرُّ 

وإذا بنا نسمُع صوَت صراخ أحد األطفال، صرخة وسط 
باألمل  تنبض  ...صرخة  المحطمة  والبيوت  والدمار  الخراب 
تعلن  صرخة  الوليد«...  بن  خالد  ابن  »أنا  وتقول  والحياة 

ي وعدم نسيان دماء الشهداء.... ميالَد االستمرار والتحداّ
أعلنتاّ  المقاومة...  عمرو  بابا  في  فُل   الطاّ ها  أيُّ بك  أهاًل 

ى آخر صرخة...  بقدومكاّ أناّنا صامدون حتَّ

في غربتي ....
جهزت المكان .. صنعت قهوتي ..أمسكت بقلمي وكتبت... ولكن؟

في  أجد  ولم  وفكرت  فكرت  كثير..  فالكالم  أكتب؟!!  ماذا  عن 
قاموسي سوى كلمات تتكرر دائما .. قتل ، تشريد ، اعتقال ، شوق ، 
حزن...... يا إلهي!! كيف جعل هذا الظالم حياتنا! .. كيف ألبسها 
ثوب السواد!.. سرق منا ابتسامتنا.. ولكن لم يسرق منا أملنا وثقتنا 
بالله .. فرغم كل مصابنا لن نيأس ولن نسكت .. مبتغانا هو الحرية 
وسننالها، ألنها تبنع من إرادة الشعب و إيمانهم بقضيتهم. ولكن؟! 
كيف لمغترب مثلي أن يشعر بمعاناتهم ؟؟ ماذا عساي أفعل ؟ ... 
نعم هناك الكثير لتقديمه، دعائي ألهلي في سورية، دعمهم ماديًا، 
إضرابي عن الطعام ألشعر بمصابهم .. ليس باألمر الصعب .. فإرادة 
الله شاءت لي أن أكون بعيدة عن وطني في هذه األوضاع .. كل منا 
له عمله .. منهم التظاهر والثورة والتضحية وبالمقابل يجب منا أن 
نقف معهم ولو بكلمة .. مهما كتبت وكتبت لن أستطيع أن أسرد ما 
يحل بهم فأهل مكة أعلم بشعابها .. سامحوني إن قصرت بحقكم 

ولكن.. قدر الله وما شاء فعل .
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طبائع االستبداد.. 
ومصارع االستعباد

عبد الرحمن الكواكبي

ظوه  إنه حقًا لكتاب عظيم، من المستغرب أن العرب لم يحفِّ
تمثااًل،  لمؤلفه  يقيموا  لم  وأنهم  فيستظهرونه،  ألطفالهم 

فيتذكرونه ويقتدون به.
إنه أحد عوامل النهضة في تاريخ العرب الحديث ومرشدهم 

إلى التخلص من استبداد السالطين العثمانيين.
انتقام،  إلى  يدعوا  وال  عن حقد،  يصدر  ال  أنه  فيه  والجميل 

وغير موجه إلى حاكم بعينه، او دولة محددة.
إنه صرخة من فيلسوف مؤمن، عالم متألم، يكشف أخطر داء يمكن 
أن يصيب شعبًا من الشعوب، ويصف له الدواء الشافي محاواًل عدم 

بتر أي عضو من أعضاء الجسم.
فهو كما يقول:

كلمات حق، وصيحة في واد، إن ذهبت اليوم مع الريح، قد تذهب 
غدًا باألوتاد ...

فيا ليت قومي يعلمون.
                                          ناشر الكتاب

أمن التشات
التشات وطرق الحماية

تأتينا أسئلة واستفسارات كثيرة حول التشات والمحادثة الفورية هل هي أمنة 
وهل يمكن مراقبتها... والكثير الكثير من التساؤالت

في هذا المقال سنتحدث بشكل مبسط عن ألية مراقبة التشات بغض النظر 
عن التجهيزات والتقنيات المستخدمة لدى السلطات في تعقب الناشطين عبر 

المحادثة وكيفية الحماية منها . 
تقوم فكرة مراقبة التشات واختراقها على ثالث طرق رئيسية : 

-1 مراقبة القناة الخاصة بشخص معين عن طريق المخدم الرئيسي الموجود 
في المؤسسة، يتم فيها عرض كامل المحادثة خالل مدة معينة، ويتم ذلك عن 

طريق معرفة البريد اإللكتروني الخاص بالشخص الهدف . 
-2 نظام الفلترة القائم على تعقب كلمات معينة يتم ادراجها ضمن برنامج 
الفلترة في حال وردت نفس الكلمة عدة مرات يقوم بتقعب صاحبها بدون 
معرفة عنوان البريد اإللكتروني الخاص به، أي بمعنى أخر بطريقة عشوائية  . 
-3 التصيد fishing: العمل على اإليقاع بالناشط عن طريق إرسال رابط له عبر 

المحادثة، في حال قام بفتحها يتم سرقة كلمة المرور الخاصة به . 

ألية  بشرح  سنقوم  المحادثة،  تعقب  في  طرق  ثالث  أهم  أحد  عرفنا  أن  بعد 
الحماية وكيفية تجنب الوقوع في شرك النظام عن طريق عدة نصائح :  

 Skype, Pidgin,( العمل على تنصيب برنامج محادثة مشهور وذو ثقة عالية -
واالبتعاد    )  .…  GoogleTalk, Yahoo Messenger, MSN messenger
عن البرامج الغير معروفة وخصوصًا المنتشرة في المواقع المجانية والدعائية، 
بأخر   Skype سكايب  برنامج  بإستخدام  المعلومات  تقنية  خبرات  ينصح 
اصداراته وذلك لنمط تشفيره القوي وصعوبة كسره، ويفضل استعماله بشكل 

صوتي لصعوبة التعقب والمراقبة.  
- العمل على ربط برنامج المحادثة مع برنامج البروكسي . 

مثال : ربط برنامج السكايب Skype مع بروكسي التور Tor Proxy وفق التالي: 
 > Tools > Connection options > Advanced > Connection

نضغط على القائمة المنسدلة ونحدد الخيار األخير  SOCKS5، ونمأل الخانتين 
وفق التالي:

 ) Host : 127.0.0.1(  )Port : 9050(
ثم نقوم بالضغط على  Save  ليتم حفظ التغيرات . 

- الحرص على عدم ذكر كلمات ثورية صريحة أثناء المحادثة الكتابية واالبتعاد 
قدر اإلمكان عن الكلمات المحرمة بالنسبة للنظام )ثورة، نظام، سالح، مسدس، 
أمن، قتل، انفجار، تفجير، مداهمة....... ( وأالف الكلمات الممكن تخزينها في 
نظام المراقبة واالستعاضة عنها بكلمات مشفرة أو العمل على تشويه الكلمة 
)ثو_ر_ة ، ثظ(م , سل)ح , مسDس , أ0ن , قتJ , انفجــــــــــــــــــــــــا_ر 

, تفجيييييييير , مد_ا_همة , ........( 
األشكال  من  شكل  بأي  المحادثة  طريق  عن  سرية  معلومات  تبادل  عدم   -

خصوصًا كلمات السر أو أرقام الهواتف والجواالت والعناوين . 
- عدم استقبال أي رابط مهما كانت صيغته من أي شخص ال تعرفه أو شككت 

باختراق حسابه . 
هذه أهم النقاط التي يجب على الناشط معرفتها لحماية نفسه اثناء المحادثة 

ودمتم بأمان ^_^ 

فيسبوكيات
الثورة الصينية 
- قناة الصونيا :

قامت السلطات المختصة بضبط معمل ب ت ر 
في بساتين بار زة كانت الجماعات اإلرهابية قد 

انشأته لتصنيع المدرعات.......!!!!!

- أيها النائمون
قوموا

وناموا في مكان آخر
نخشى أن تزعجكم أصوات القذائف والمدافع

على  الكبير  الشبيح  مقتل  إشاعة  إرسال  بعد   -
أخبار الصونيا عاجل 

السعيد في مناطق  الطفل  و  بامبز  أسعار  ارتفاع 
المنحبكجية

مغسل ومشحم حمص الدولي ! 
- بتتذكروا من حوالي سنة طلعت نكتة

قال الحماصنة قرروا يعملوا ثورة قام حرقوا واحد 
تونسي !!

كرمال  حالها  تحرق  أنو حمص  يتخيل  كان  مين 
سوريا

- الجعفري ردا على طرد السفراء :
ما في خرجية للخليج بعد اليوم

غني أو فقير... 
مثقف أوغير مثقف...

المهم ثورجي!!
كان  رب((  يااا  الثورة  يخليلنا  ))الله  الثورة  قبل 
الزواج...  وهي  بحياتو  كبيرة  مشكلة  عندو  الشاب 
يعني معلومكن.. بدو يأمن بيت وسيارة ومصاريف 

حفلة العرس يلي بتليق بمقام فتاة األحالم .
وكمان كانت البنت كل أحالمها الشاب يلي راكب 
كتر  من  منفوخة  وجيبتو  سنتا  الموديل  هالسيارة 
المصاري، طبعًا والبيت أوبناية وأهم شي أهم شي 

ما يكون في حماية!!.
كل  البنت  الثورة.. صارت  بعد  يعني  هلئ..  بس 
عالحصيرة....ألنو  لو  و  ثورجي  الشب  يكون  همها 
فجأة البنت -مع اندالع الثورة وفي سوريا الحرة- 
بتكتشف ميزة جديدة بالشب، إي.. ميزة الشهامة 
والشجاعة يلي ما كانت بتعرفها من قبل.... ألنو 
األثد  بثوريا  عايشين  نحنا  كنا  انتو  بتعرفو  طبعا 
حيث ال شجاع فيها اال األثد )الله يخلصنا منو عن 

قريب( <<< )هانت هانت بنت خاليت(
شفتو هالثورة أديش نفعت هالشباب وهالبنات... 
الشباب ما قبل وما بعد  وهي بكل بساطة حالة 

الثورة .
أبوس روحك يا هالثورة شو حلوة ومهضومة ......

   
و أحلى عروس و عريس جنب الدبابة .... بال صالة 

و بال بطيخ  !!

ب
كتا
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ليش بدي اعصي ؟؟
تعددت الوسائل والهدف واحد... مظاهرات، 

دعم مادي، دعاء، قرقعة طناجر، إضراب... 
جميع هذه الوسائل تكمل بعضها وتساهم 
في شل النظام البعثي وإسقاطه... فاإلضراب 
والعصيان من أهم هذه الوسائل التي تتيح 
باالنضمام  المجتمع  شرائح  لكافة  الفرصة 

إلى ثورة الكرامة. 
لماذا عصيان الكرامة ؟!....

ألن النظام يستمد قوته من الشعب، وبقاؤه 
يقوم على عدة ركائز :

العسكري  السياسي،  الشعبي،  الدعم 
واالقتصادي.

شعبيا سقط النظام عند إراقة أول قطرة دم، 
المرتزقة تدعمه،  إال حفنة من  فلم يعد يجد 
محاصر  فهو  السياسي  الصعيد  على  أما 
سياسيًا على المستوى  العربي والدولي إالاّ من 
قبل روسيا والصين وإيران الشركاء في إراقة 

الدم السوري.
األعمدة  أهم  من  االقتصادي  العمود  ويبقى 
دوليًا  الصميم،  في  النظام  تضرب  التي 
األسد  على  اقتصادية  عقوبات  فرضت 
بتضييق  ترتبط  فعاليتها  أن  إالاّ  وزبانيته، 
وتجفيف  الداخل  من  النظام  على  الخناق 
هنا  من  حركته،  وبشل  اإلقتصادية  منابعه 
الحالية  المرحلة  إلى  اإلنضمام  أهمية  تأتي 
إفالس  بمرحلة  المسماة  الكرامة  عصيان  من 

النظام. 

البنوك،  من  األرصدة  سحب  بــ  وتتلخص 
دفع  عدم  الفواتير،  دفع  عن  اإلمتناع 
الضرائب، عدم دفع رسوم تسجيل السيارات، 
الرئيس  صورة  ترفع  التي  المحالت  مقاطعة 
الالشرعي ومقاطعة المؤسسات اإلستهالكية. 
أهالي  عيون  من  ذرفت  دمعة  كل  ألجل 
الشهداء الذين ضحوا بحياتهم لينيروا دربنا 
من  خرجت  آه  ولكل   ..... والكرامة  بالحرية 
الذين خيم  أحبته  لفراق  الشوق  أضناه  قلب 
عليهم ظالم السجن وقسوة السجان.. لسورية 
منذ  مستمرًا  نزيفها  زال  ال  التي  الحبيبة 

شهور... ألجلكم أعلن عصياني .. 
ويال عالكرامة..   ويال عالحرية.

همسة في أذن الرجل البخاخ
الجدار  يكون  أن  نأمل  ولكن  األمن،  عناصر  جنون  وتثير  داريا  جدران  عباراتك  تزين 
في األيام القادمة حائطًا أبيضًا تستغله لكتابة كلمات ذات معنى وتوجيه رسائل 
أو  األطفال«  يا قاتل  يا جحش« يمكننا كتابة »إرحل  للناس، فعوضًا عن »إرحل 

»بشار مجرم ضد اإلنسانية« أو كتابة عبارات تعبر عن أحد 
أهداف ثورتنا في إسقاط النظام مثل »الثورة ستحقق لنا 

دولة القضاء والقانون«  
أو »ثورتنا ثورة مستمرة« والجملة المتكررة

»ننتصر أو نموت«. 

معدن الرجال ..
الفنان الملتزم ياسر العظمة : 

بُلودان  في  )التي  ُشَقَتك  الحق  له  وقالوا  الجيران  مَعُه  إتصَل 
في  واستوطنوا  مضايا  ِمن  األهالي  بعُض  إليها  تسلََّل   ..)

حديقتها . 
تي؟ قال لهم: و ما الذي جاء بهم الى ُشقَّ

قالوا له: إنهم عوائل نازحة .. نزحت عن مضايا إلى 
ة الخوِف والهلع بلودان .. نزحت ِمن شدَّ

وأشعلوا  الشقة،  باب  اكسروا  إذن  لهم  فقال 
المدافئ و ليدخل كلُّ من شاء أن َيدُخَل منهم، 

َفَدارِي هي دارٌ لكلِّ نازٍحٍ ُحرٍ شريف .

كلُّ التحية لألستاذ ياسر العظمة

معرض الثورة ...


